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AS JAZIDAS URANÍFERAS AUSTRALIANAS EM
METASSEDIMENTOS DO PROTEROZÔICO INFERIOR

E AS POSSIBILIDADES DE PESQUISA DE URANIO NO
QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG

KAZUO FUZIKAWA*

ABSTRACT

c
Th* new unnium depoaite diecoverad in lower PmteHuoic i m l w l i i m m ia Northern Territory, Auatnlia, are » d

known. Th« Quadrilátero Ferrífero area in Mint* Geni* State, Brazil, h u a afollar geológica! tntiira with thOM AuetiaHaa «miam
d»poata. Artud^foruiwimi nMexch ie con>ld«»dB*0Mau7 to QuidriM taro Ferrífero«

RESUMO

N« peequi«a de combu«tiv«i* nucleane * inegável o aumento rápido d u neervu unoliMU auetnHanu. De 249.400 t
mfcririi de Ua0„ «m julho d* 1972 atingiu-«* 270.000 ( um «no denota, Mfundo Mining Annual Rtuitm. Ot novo« UUDCÍM Mb» « a
1974 pemütem inferir 300.000 t pira julho d«te am. Com iwo, • Aiatrili« ctminht, npkfamuiW, p u * • lidwmç« futuim coma pib-
font« wpridor d« urlnio. Dado maia eonmvadcr da 233.000 t, foi calculado per Lattanii, am abril daaU ano. Do» laico* diatt mon-
UnU aatio em meUaHdinwntoa do Pntcnuoico Infarior na irea da Alligator Khan, Northani Ttrritoiy. onda u Jandai maia impor-
tutea rto: (1) Rangar - 90.000 f (2) Jim-Jim • 40.000 V (3) Jabüuka • 26.000 t • (4) Nabariak -10.000 t. A mtaenlitaclo onniian
eitá prmdpalnmta, am quartzo-clorita-xiitot. clorita-motanrtta-xiitoi, mVf^M"*. foBwlwa caibonoaoa • aütitoa fciiinhioao». Aa

idd l i l ò i rid d d d d 0 A i é b i dp p , q . , . n
unidade« litològic«« tem «apauuna variando d« SOO a fi.000 m • ato datedoa da 2.300 a 1.800 ra.a. A rafiio «até aubaMtida a um
clima da moncSM. AangaMpactiornttria, com «quipamanto« doudoa da eriatai« da 460 pnlaaaifa« cdbicaa, foi asada iatesaiw a «xtaa-
«ivamente. p

U P Quadrilátero Faniino. am Mioaa Owaia, apnacnte aimüariladai KtiMaKmticnncaa a da aaatamma com a Aaatiilia.
Anomaliu radioativu datactedu noa mrtM>«1inwntoi doa fiupna Nova Uma, Maqumt a Pindcaba alo dado« qua reforçam uma
propMta pata pexpiiaa de urânio na área, eàem da fonnaclo Molda em aetudo daede 1972.

Outra* árau de oeontiKiaa da n c h u do Pnteroioieo Inferior no BruQ eerio locaiv da laleraaia pan fatuta* pa».
quiiu.

Mutati* muundit a metodologia de trabalho ueada na AuateáUa podará «ervir áa paaquawa no BraaO.

INTRODUÇÃO

A geologia da provincia uranífera de Katherine-Darwin, Território da Norte, Aus-
tralia; mostra inúmeros pontos de semelhança com á geologia do Quadrilátero Ferrífero. A
idade, a litologia, estrutura geológica, a ocorrência de anomalias radioativas mostram que o
Quadrilátero Ferrífero é merecedor de um estudo na óptica das jazidas de uranio em metas*
sedimentos do Proterozóico Inferior do norte da Austrália.

•CMEM
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RESERVAS MUNDIAIS DE URÂNIO E A SITUAÇÃO DE SUA DEMANDA FUTURA

A crise do petróleo iniciada em 1973 parece estar longe de uma solução a curto
prazo. Parece também inegável que, em nenhum momento futuro, a situação se reverte ás
posições anteriores á crise. Consciente dessa prolongada restrição que terá de ser enfrentada,
as pesquisas de novas fontes de energia e o desenvolvimento das opções existentes estão
sendo estudados e acelerados no mundo inteiro. Discussões sobre esses assuntos são temas
atuais da mais alta prioridade em todos os campo3 da atividade humana.

Uma das opções mais viáveis existentes como fonte de energia, é a Energia
Nuclear. Uma das formas dessa energia é o aproveitamento da energia que se libera durante
a fissão dos átomos de determinados elementos e cujo poderio foi demonstrado ao mundo de
forma tão funesta. Ele tem sido considerada como a fonte energética que sustentará o mundo
quando esta se achar esgotada de seus recursos energéticos fósseis. Ela é considerada tam-
bém a etapa anterior sob a qual o Homem viverá antes de domar com a sua inteligência — uma
outra forma de Energia Nuclear — a fusão atômica.

Assim, muitos países estão reformulando os seus programas nucleares. E como
eles dependerão, em última instância, da possibilidade de se poder contar com seu combus-
tível básico - o urânio - grandes mudanças são esperadas na indústria desse metal. As suas
demandas anual e acumulada até o fim do século para os países ocidentais, apresentadas nas
Figuras 1 e 2, poderão ter os seus aspectos modificados em alguns anos. Os valores má-
ximos e mínimos são estimativas conseqüentes das flexibilidades dos programas dos países e.
principalmente, da data da entrada em operação industrial dos chamados reatores regene-
radores rápidos [Fast Breeder Reactors - FBR).

Na pesquisa feita por Lattanzi, da DavidS. Robertson & Assoaciates Ltd., reser-
vas razoavelmente asseguradas e mineráveis a um preço inferior a US$10,00/lb somam
1.155.000 t U ĵOg. Como reservas adicionais possíveis a revista Engeneering & Minig Jour-
nal, de março passado, anuncia o valor de 1.030.000 t de UjjOg. Esses valores podem ser
vistos na Tabela 1. Aí, pode-se notar que a Austrália é o terceiro pais em reservas de U O
segundo cálculos de Lattanzi.

TABELA 1

Reservas estimadas de urânio no Mundo Livre
(Recuperáveis a menos de USS 10,00/lb U3OB)

(Unidade: 1.000 t m U 3 O 8 )

Países

E.UA.
Canadá
Australia
Africa do Sul
Fiança + reservas

da África
Outros Faíset

Total Geral

Reserva«

Razoavelm. asseguradas

Robertson

230
190
230
300

115

40

1.155

E/MJ

308,5(1)
218,5
127
238,5(2)

114

61 (3)

1.067,5

Adición, possv.

E/MJ *

635
224
43

9

58

61

1.030

Total
E/MJ

943,5
442.5
170,0
247,5

172,0

122,0

2.097,5

íf

Por outro lado, na Figura 2 comparando a demanda acumulativa de U^Og com a
soma das reservas razoavelmente asseguradas e adicionais possíveis, nota-se que no intervalo
compreendido entre o fim da década de 1980 e a primeira metade da década de 1990 haverá
o esgotamento das reservas mineráveis a menos de US$10,00/lb caso novas jazidas não
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venham a ser descobertas.
Depois, jazidas mineráveis a preços mais elevados terno de ser aproveitadas.

CSTIMATIVA 4« D CHAN D«

ESTIMATIVA f DEMANDA

ACUMULATIVA «• Uj Og • •

MUNDO OCIOCNTAL

AS PRINCIPAIS JAZIDAS AUSTRALIANAS

A Austrália tem uma superficie de aproximadamente 7.700.000 km2. O relevo des-
se continente é caracterizado pela cordilheira australiana que se extende por toda a borda
leste, por um planalto de 200-600 m na sua metade oeste e por uma planicie compreendida
entre as duas áreas. O clima em seu conjunto é quente e árido. Somente a faixa costeira do
norte e nordeste apresentam maior índice pluviometría» sendo coberta por florestas tropicais.
As planicies centrais constituem verdadeiros desertos e a faixa de transição destes para as
anteriores é constituída por savanas.

Politicamente o continente australiano está dividido em 5 estados: Nova Gales do
Sul, Queensland, Território do Norte, Austrália Meridional e Austrália Ocidental.

As mineralizações uraníferas na Austrália s io conhecidas desde 1894 em inúmeras
localidades. Porém somente com II Guerra Mundial o urftnio começou a ter interesse. As
pesquisas então encetadas delimitaram ocorrências de interesse em Rum Jungle e Mary
Kathleen. Após a producto de menos de 10000 t l^Og, as atividades nessas localidades
foram encerradas.

De 1963-55 houve um boom na pesquisa de urânio no pais em razio dos incen-
tivos oferecidos pelo Governo da Comunidade Britânica. Todavia devido a queda geral da
demanda no urftnio no mundo e por nfio terem sido encontradas jazidas importantes, como as
presentemente detectadas, as companhias foram encerrando suas atividades, e muitas delas
de menor porte foram à falencia.

A partir dos últimos anos da década de 60, em razio do novo boom que era
aguardado para o início da década seguinte, o interesse na pesquisa foi reativado. Desta vez,
os resultados foram auspiciosos, levando a Austrália à posição de terceiro pais detentor das
reservas de U3O3.

V
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Como a totalidade das pesquisas são efetuadas por diversas companhias privada^
é difícil chegar a um cálculo exato das reservas, devido ao sigilo que as mesmas fazem do.*,
resultados. Geralmente, os dados oficiais estão em discrepância com os cálculos obtidos nu
somatória dos dados individuais das companhias. À Tabela 1 mostra um exemplo dessa dis
crepância. Mesmo assim, as jazidas em metassedimentos do Proterozóico Inferior.no momento
atingem a cifra de quase 190.000 t m. UßOg. Deixando-se de lado não só as jazidas e ocor-
rências de urânio tipo calórete - nas quais já foram anunciadas reservas asseguradas de
50.000 t UgOg - mas todos os demais tipos de ocorrências como os tipos roiís em sedimentos
terciarios ou os metaconglomerados pré-cambrianos a seixos de quartzo, a atenção será fixada
nas jazidas conhecidas como sendo área de Alligator Rivers. (Fig. 3 e 4)

OCORRÊNCIAS C JAZIDAS

URANÍFERAS AUSTRALIANAS

•O - OCOMtCNCMS MMOKtS

V — OCORUCNCUS MCNOflCr

ri«

Aiea de Alligator Rivera . . . . . . . .

: Essa área fica situada no externo norte do continente, no Território do Norte.
Ela situa-se a cerca de 200 km a oeste da cidade de Darwin. Um retingulo de 40 X 80 km
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GEOLOGIA GERAL OA AREA OE KATHRINE - DARWIN

^ /

L E G E N O A

A • PROTEROIOICO SUPERIOR
( Aran»* Bi»*t Cf«*k i

K • PROTEROZO'lCO MEMO
(Araalt* K*a ik>l |UI

• • COMPLEXOS GRANITO-tNEISSICOS
CM P

» • «MNITO INTRUSIVO EM ï

P« PROTCROZO'lCO INFCRIOM

• DEPÓSITOS URANÍFEROS

RJ« RUM JUNGLE

SAR • SOUTH ALLIGATOR RIVER

KG« KOONGARA ( J I M - J I M )

R • RANGER

Ja J ASI LUK A

N • NASAKLEK
«• Lwi«f«r«, l»74 I

abrange as principais jazidas em questão. De norte para sul sáo es seguintes, com as respec-
tivas companhias proprietárias: Nabarlek [Queensland Mines Ltd.), JabUuka 1 e 2 (Pancon-
tinental Mining Ltd. e Getty OH Development Co.), Ranger [Peko-Wattsend • E. Z. Indus-
tries Ltd.) * Koongarra - também conhecido por jim-jim • [Noranda Australia Ltd.). Esse
retfingulo faz parte de uma provincia uranífera maior que engloba Rum Jungle e South
Alligator River oom urna superficie de cerca de 11.000 knA A área é assim denominada por-
que está a grotto modo limitada pelos rira East Alligator *, leste e South Alligator a oeste e
a sul.
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Geologia Geral •

A geologia, conforme dados de Dodson et alii (1974) e Langford (1974), pode ser
descrita da seguinte maneira: (Fig. 4). As rochas mais antigas da área são os pertencentes
aos complexos granito-gnáissicos de Nanamhu e Nimbuwah ("G") na área de Alligator Ri.
vers (Pig. 4). Datações do corpo granítico central desses complexos levaram a considerá-los
como sendo arquearías, embora as partes mais externas tenham fornecido idades das rochas
do Proterozóico Inferior (1.800 m. a.).

Esses complexos granito-gnáissicos estão rodeados por rochas do Proterozóico
Inferior. Nelas estão localizadas as jazidas de urânio. São metassedimentos dobrados e que
na área de Alligator Rivers tem a seguinte seqüência, conforme estudos efetuados para se es-
tabelecer uma coluna estratigráfíca:

Proterozóico
Inferior

{Siltitos Fisher Creek
Fm. equivalente da Fm. Koolpin

Grupo Goodparla
í Fm. Mount Partridge

< Vulcânicas Stag Creek
I Fm. Masson

O Grupo Goodparla é constituído por duas formações:
• Na Formação Masson predomina quartzo-grauvaca, siltito carbonoso, siltito cal-

cítico e conglomerado. A espessura é de cerca de 3.000 m. Sobrejacentemente ocorrem rochas
vulcânicas denominadas Stag Creek.

- Sobre essa litologia, em concordancia está a Formação Mount Partridge cons-
tituída por arenitos arcosianos, siltitos e conglomerados. Essa formação com espessura
máxima de cerca de 3.000 m parece ter forma acunhada. Para oeste, a oeste do vale do Rio
South Alligator psssa a grauvaca.

O Grupo superior do Proterozóico Inferior é o South Alligator que se sobrepõe
discordantemente sobre o grupo anterior.

- A formação basal desse grupo seria a formação equivalente da Formação Kool-
pin da área mais a oeste (Vale do Rio South Alligator). Essa formação basal é composta de
dori ta-moscovita-xisto, xistos carbonosos, anfibolitos e gnaisses com lentes de rochas car-
bonáticas maciças. Esta é a formação hospedeira de todas as jazidas conhecidas da área de
Alligator Rivers.

• A parte superior do Grupo South Alligator é constituida pelos siltitos Fisher
Creek que se sobrepõem gradacionalmente à formação anterior. Como o nome diz, s ão siltito3
e sil t i tos arenosos, localmente metamorfisados em filitos e xistos. -

O Proterozóico Inferior sofreu a intrusão de duas séries de rochas ígneas básicas.
Sedimentos horizontais das formações Kombolgie de idade carpentariana (Prote-

rozóico Médio) sobrepõem-se discordantemente sobre as rochas dobradas do Proterozóico In-
ferior. O platõ formado por esses sedimentos constitui a característica morfológica mais
pronunciada da região. Arenitos médios a grosseiros constituem a sua litologia. A unidade
inferior (300 m) é separada da superior (150 m) por vulcânicas básicas que podem atingir até
70 m de espessura.

Para oeste, a sul de Rum Jungle, arenitos Depot Creek, do Proterozóico Superior,
sobrepõem-se a rochas do Proterozóico Inferior. Nessa região ocorrem também sedimentos
cretáceos. Planicies arenosas do Cenozoico cobrem a faixa litorânea ao norte e noroeste da
área de Alligator Rivers.

Aerogeofisica • ¡• . . '. • .. -; . .

• '• Segundo Dodson et alii, em 1971 e 4 9 7 2 o Bureau of Mineral Resources • BMR
efetuou um levantamento •eromagneto-gama-espectrométrico da área de Alligator Rivers
com equipamentos dotados de cristais de 450 polegadas cúbicas. Esse trabalho detectou for-
tes anomalias radiométrica» sobre 3 daa maiores jazidas de urânio. Nabarkk, Ranger 1
(Jabirú) e Koongarra (Fig. 5 e 6) . No total foram compiladas 40 anomalias consideradas
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uraníferas que forana definidas como sendo aquelas em que o K não era a maior fonte ra-
dioativa e a relação U/Th era de cerca de 2 ou maior. As unidades mais anômalas neste as-
pecto foram os complexos granito-gnáissicos Nanambu e Nimbuwah, os equivalentes da For-
mação Koolpin, a Formação Mount Partridge e as lateritas associadas com os membros vul-
cânicas da Formação Kombolgie.

»lluro 40 »00, 500 pós

, Far« O oteóla

B00

• «lluro ao »o», SOO • • • Altura 4% »fio. 1000 pai

Canal f t contoon» wal) ,e • 1.02-29 Mai
Canal I (»lai i .O.eai l « - l « 5 Ma«
C«nal 3 (urânio), Cf«. l « 5 - ! 5 Ma«
Canal < l u r i . l . e a . t Í 3 - I » Ha«

•«cal« h tv ¡»Atai
• i 1 1 «tIMt

Ptrfíi Gomo-tsptetromt'trjco» sobrt o corno dt mintrie dt

Naborlik ( diftrtntt» oltwros ).

Todas as massas graníticas sio radioativamente anftmnliw. sendo K e Th as fon-
tes mais fortes. Os arenitos da Formação Kombolgie sio muitos fracos em radioatividade.
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Nabarlek

Essa jazida tida inicialmente como de grande porte causou enorme impacto no
mundo. Após cálculos mais realistas o depósito é tido como tendo uma reserva estimad': de
9.500 t U3Og (402.000 t de minério com um teor médio de 2,37% de O

ttCÇÃO CtQUCHATl'

JM2ÉOA OC NAIARLEK

A jazida consiste em 2 corpos lenticulares consecutivos de minério com mais de
10% de U3Og e elevada proporção de uraninita, envolvidos por uma zona de uraninita dis-
seminada e minerais secundários. O minério está numa zona de brecha e cizalhamento em
xistos do equivalente da formação Koolpin (quartzo-clorita-moscovita-xistos) altamente clo-
ritizados (Fig. 7). As lentes são paralelas à xistosidade mergulhando 30° • 45° para leste.
Suas dimensões são de 230 m de comprimento e até 20 m de espessura. O minério foi encon-
trado a 1,5 m da superfície e se extende até 70 m de profundidade sendo limitado por um
dique dolerítico.

Jabiluka

Está situada a 50 km a SW de Nabarlek. A descoberta de Jabiluka 1 foi anun-
ciada em janeiro de 1973. Pitchblenda em quartzo-clorita xistos carbonosos do equivalente da
Formação Koolpin é o mineral primário. Ocorre também pirita, calcopirita e localmente, ouro.
Minerais secundários estão disseminados até os sedimentos da Formação Kombolgie, pos-
sivelmente, por enriquecimento hipógeno. As dimensões aproximadas são de até 30 m de es-
pessura , 150 m de extensão e 105 m de profundidade. Em setembro de 1973, a 480 m a leste do anterior
foi anunciada a descoberta do Jabiluka 2. Esse corpo, semelhante em tudo ao primeiro, é porém,
! «dor: tem espessura de até 49 m e profundidade entre 61 m e 192 m abaixo da superfície. Suaexten-'
são lateral ainda não tinha sido determinada até o fim do ano passado.

Suas reservas foram anunciadas em dezembro como sendo: Jabiluka 1 - 3 500 t.
U3Og; Jabiluka 2 • 19 580 t UßOg. Mas em setembro deste ano foi anunciado que Jabiluka
2 tinha uma reserva de 46.100 t de U 3 Q 8 (10.200.000 t minério a 0,45%) coaiorme Mining
Journal de 27/09/74.

Na mesma área autorizada para pesquisa, no local conhecido por Prospect 7J, exis-
tem anomalias com minerais secundários na superfície e teores de ouro até 23 g/t.

Ranger

Das 6 anomalias alinhadas Norte-Sul (Fig. 6) as de n- 1 e 3 foram estudadas e
mostraram uma reserva de 51.500 e 31.000 t UßOg, respectivamente, a um teor médio de
0,39%. As perspectivas para as demais anomalias não são desprezíveis, pois, teores de
minério já foram constatados. O mineral é pitchblenda, ocorrepdo também A u . P b , Cu er-
ráticamente. A rocha hospedeira é um biotita • feídspato-quartzo-xisto na base e bandas de
biotita-quartzito-xistos no topo. Cloritizaçto está presente na parte mineralizada. Xistos car-
bonosos, estáo. presentes, localmente, na seqüência.. ; ., V .'.""""
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Kooogarra

Situado a cerca de 20 km a S-SW de Ranger 1, Koongarra tem a zona minera-
lizada concordant« com a xistosidade da rocha hospedeira. Os corpos mineralizados consistem
em uma série de zoaas escalonadas com minerais uraníferos disseminados. A rocha hospe-
deira é a mesma das jazidas anteriores. Como minerais acessórios aparecem grafita e gra-
nada. O mineral primário é pitchblenda. Pirita, calcopirita, galena e traços de ouro estão as-
sociados ao minério. Estimativa de 40.000 t UßOg é a reserva esperada.

Gênese

Segundo Dodson et alik "a concentração de urânio na Formação Koolpin e
equivalentes sugere um enriquecimento singenético durante a sedimentação. A fonte do
urânio não é conhecida, mas a fonte dos materiais era suficientemente rica um urânio para
que estivesse presente durante a sedimentação (rochas arqueanas de Rum Jungle, fonte de
alguns sedimentos tem teores de 2,8 a 28 ppm). O elevado teor de material carbonoso da
Formação Koolpin e equivalentes (até 5%) forneceu o ambiente redutor, durante a sedimen-
tação, capaz de precipitar o urânio". As atividades ígneas e eventos tectónicos posteriores
teriam concentrado o urânio a teor de minério em locais favoráveis. Posteriormente, teria
havido uma terceira fase de deslocamento do urânio por circulação'de soluções dissolvendo e
precipitando adiante.

Langford acredita que a mineralização seja posterior à sedimentação. Durante a
erosão que formou a discordância da base da Fonnação Kombolgie, águas meteóricas teriam
lixiviado o urânio dos complexos graníticos, transportando através das superfícies de erosão e
precipitado onde houvesse condições redutoras. Zonas de fraturas, abaixo do nivel freático,
podem possuir condições redutoras. A presença de sulfetos poderia reforçar essa ação re-
dutora. Dois fatores que, segundo o mesmo autor, são visíveis nas jazidas é o controle re-
gional exercido pela discordância Proterozóico Inferior / Proterozóico Médio, e o controle
exercido pelos complexos granito-gnáiasicos (Arqueano ?). As jazidas ocorrem sempre
próximo a essas feições geológicas, reforçando a hipótese apresentada.

As teorias apresentadas naturalmente, baseiam-se em estudos aprofundados efe-
tuados pelos autores. Todavia, se a teoria de Dodson é válida, porque não existem jazidas ao
redor dos corpos graníticos intrusivos ? ("S" na Fig. 4). O fenômeno da intrusão desses cor-
pos deveria, da mesma forma, ter remobilizado o urânio dos metassedimentos circundantes e
formado jazidas. Nesse aspecto, Langford teria mais razão ao notar a proximidade das ja-
zidas próximas dos complexos 'granitc-gnáissicos.

Outro fato notável, seria a ocorrência das jazidas sempre a profundidades menores
de 200 m. Parece, que a superfície atual exerce um controle na localização das jazidas. Se a
concentração se deve a eventos ígneos e tectónicos a concentração poderia perfeitamente se
ter dado a profundidades maiores. Esse fato parece reforçar o pensamento de Langford onde
o urânio lixiviado se precipitaria abaixo do nível freático. O ambiente redutor poderia ter
sido reforçado pela presença de material carbonoso. Todavia para dar maiores provas de que
a discordância desempenhou um papel de cabal importância, teriam de ser encontradas ja-
zidas de urânio semelhantes As conhecidas sob as atuais camadas da Formação Kombolgie.

Inúmeras outras hipóteses têm sido propostas para a gênese dessas jazidas. Al-
guns acreditam que o urfinio teria sido introduzido por soluções hidrotermais. Mas se assim
fosse como explicar a limitação das jazidas em profundidade ? E como não foram encontradas
vestígios dos caminhos percorridos pelas soluções mineralizantes ? Dodson em 1971 ainda
propôs a possibilidade de concentração, por dissolução do urânio singenético das rochas do
Proterozóico Inferior e penetração por águas meteóricas. Outros ainda pensaram na possi-
bilidade da lixiviaçf o do urânio Formação Kombolgie e precipitação na unidade totoposta.

O certo é que muitos novos dados serio trazidos aos nossos conhecimentos com o
prosseguimento doa trabalhos de prospecção e o desenvolvimento e mineração das jazidas
conhecidas. Isso possibilitará a elaboração de hipóteses cada vez mais verossímeis que, cer-
tamente, serio de valia na pesquisa de urânio em contextos geológicos similares não só na
Austrália, mas em todo mundo e, particularmente, no Brasil.
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QUADRILÁTERO FERRÍFERO

Com uma área aproximada de 7.000 km2, a área está localizada na parte central
do Estado de Minas Gerais. Resumidamente, a estratigrafía das rochas pré-cambrianas da
área estabelecida por Dorr, pode ser visto na Tabela 2.

TABELA 2
Estratigrafía do Quadrilátero Ferrífero

(Pré-cambriano)

Série

Itacolomi

Minas

Rio

Velhas

Grupo

(in

Piracicaba

Itabira

Caraça

Tamanduá

Maquiné

Nova Lima

Formação

aviso)

Sabara
Barreiro
Taboões
Fecho do Funil
Cercadinho

Gandarela
Cauê

Batatal
Moeda

(não denominada)
Cambo tas

Casa Forte
Palmita!

(indivisa)

Rochas granito-gnáissicaj

Espessura máx.
(m)

1.000 (?)
2.000 (? )

3.000+
ISO
12S
410
600

600
350+

250
1.150

300
1.000

400+
1.400

4.000

De toda essa seqüência a mais conhecida é provavelmente o Grupo Itabira por
conter jazidas de hematita. Para a pesquisa de urânio somente alguns locais da Formação
Moeda têm sido estudados. Os mesmos contêm os metaconglomerados uraníferos semelhantes
aos de Blind River (Canadá) e Witwatersrand (África do Sul).

. A área do Quadrilátero Ferrífero acha-se mapeada na escala 1:25.000. São 42
folhas de 0°7'30 de lado e a Figura 8 mostra o Índice e articulação dessas folhas. O
trabalho foi executado pelo convênio DNPM/USGS. Uma síntese da geologia da área foi
feita por Dorr. Será evitada a repetição longa e cansativa da descrição dessa geologia.

Para a pesquisa de urânio tomando-se como modelo as jazidas australianas em
metassedimentos do Proterozóico Inferior, anteriormente descritas, a unidade mais interessante
seria Rio das Velhas e em segunda prioridade o topo da Série Minas (Formação Sabará)

Série Rio das Velha«

Na Série Rio das Velhas e seqüência flischóide de eugeossinclinal do Grupo Nova
Lima é a maior similaridade apresentada em relação a seqüência australiana. Sua litologia é
composta predominantemente, de sericita, clorita, quartzo-clorita e quartzo-seridta-xistp e filito.
Rochas' mètavulcanicas básicas são comuns. Ocorrem também grauvaca, subgrauvaca, quart-
zito, formações ferríferas, facies carbonáticas, silexito, filitos carbonoso» e grafiticos, tilitos e
conglomerados.
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Os filitos e xistos, com exceção dos grafiticos e carbonosos, não podem ser di-
ferenciadas quando alterados, em superfície. Parece existir uma associação estreita entre os
filitos grafiticos e carbonosos com as facies ferruginosas carbonáticas que são de quartzo,
siderita e magnetita.

Os primeiros teriam, possivelmente, criado um ambiente redutor onde se preci-
pitou Fe bivalente, ao invés de trivalente. Isso confirma a possibilidade de poder ter havido
ambiente redutor necessário à precipitação de urânio. Sulfetos também estão presentes em
inúmeros lugares. A grande dificuldade consiste na inexistência da sub-divisão do grupo em
formações. Essa sub-divisão é dificultada pela impossibilidade de se diferenciar os saprólitos
dos diferentes tipos de filitos e xistos. Por causa disso a correlação não pode ser maior entre
o Grupo Nova Lima e a seqüência australiana.

Durante os trabalhos de radiometria auto-montada executados em 1971 foram des-
cobertas inúmeras anomalias no Grupo Nova Lima. Cerca de 30% das anomalias radioativas
estão nesse grupo. Muitas dessas anomalias apresentam teores de mais de 100 ppm de
U3Og, tendo uma delas atingido até 800 ppm. A datação pelo método Rb/Sr em moscovita
deu 2800 m. a. como idade do Grupo Nova Lima. Sua espessura é estimada em mais de
4.000 m.

Complexos granito-gnaissicos estão presentes a oeste, a norte e no centro do
Quadrilátero. O primeiro e o último estão em contato com o Grupo Nova Lima e em muitos
locais o contato é gradacional entre as duas unidades, ou seja, parece que os complexos são
produtos de uma granitizaçâo das rochas do Grupo Nova Lima.
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Separado por uma discordância sobrepõe-se ao Grupo Nova Luna o Grupo Ma-
quiné. A formação basal desse Grupo denominada Palmital e constituída por filito, filito-
quartzoso, protoquartzito, grauvaca e sub-grauvaca, e conglomerado basal. A espessura
máxima é de 1.400. A formação superior denominada Casa Forte é predominantemente si-
liciosa: protoquartzito, grit, conglomerado. Em menor escala ocorrem filito e sub-grauvaca. A
espessura máxima é de mais de 4.000 m.

Nesse Grupo as anomalias radioativas conhecidas estão ligadas a conglomerados
polimicticos muito semelhantes aos da Formação Moeda. Os seixos estão alongados sob efeito
de um metamorfismo mais intenso. Existem problemas estruturais que ainda não permitiram
o estabelecimento de uma relação clara deste Grupo com o Grupo Nova Lima e com a For-
mação Moeda sobreposta.

Série Minas

No topo dessa série a Formação Sabará composta de clorita-xisto e filito, me-
tatufos, grauvacas, tiütos, conglomerado, quartzito e formação ferrífera em menor escala se
assemelha muito com o Grupo Nova Lima. A ocorrência de anomalias radioativas embora de
pequena intensidade não permite que essa unidade seja ignorada para pesquisa de urânio.

POSSIBILIDADES DE MINERALIZACÖES URANÍFERAS

É difícil precisar a possibilidade de uma mineralização singenética nas unidades
litológicas consideradas, pois na realidade são poucos os afloramentos existentes principal-
mente no Grupo Nova Lima. Ainda não foram efetuadas análises para determinar o teor em

dessas rochas.
Os complexos granito-gnáissicos apresentam anomalias radioativas, e teores de

urânio elevados (mais de 100 ppm em muitos locais). A lixiviação desse urânio por águas
meteóricas e precipitação do mesmo em zonas de fraturas e cizalhamentos do Grupo Nova
Lima será uma hipótese viável. Mutatis mutandis a mesma hipótese poderia ser aventada
para os locais onde a Formação Moeda se sobrepõe diretamente sobre o Grupo Nova Lima.
A lixiviação do urânio da Formação Moeda e precipitação nas fraturas e zonas de cizalha-
mentos do Grupo Nova Lima é também opção viável.

Se fenômenos tectónicos e ígneos forem necessários à remobilização e concentração
do urânio os metassedimentos em questão terão condições de serem as rochas hospedeiras de
eventuais depósitos. Embora os estudos sejam ainda precários determinações radiogênicas de
idade mostram um evento ígneo por volta de 2.700 m. a. e um segundo evento por volta de
1.350 m. a.

Dessa forma, têm-se fontes possíveis de urânio, os meios de transporte, ambientes
redutores capazes de precipitar esse urânio em concentrações econômicas.

MÉTODO DE TRABALHO

Como as informações disponíveis são ainda precárias, uma coleta de amostras
representativas das diversas unidades litológicas dos diversos grupos citados, para a análise
do teor fundamental de urânio será necessária como primeira etapa dos trabalhos.

- Uma aerocintilometria deveria* ser completada em todo o Quadrilátero embora o
intemperismo possa mascarar a radioatividade.

A posse desses 2 tipos de informações permitirá decidir pelo prosseguimento da
pesquisa nessas unidades litológicas no Quadrilátero Ferrífero ou pelo abandono da área.

DISCUSSÃO

Roberto Breves Vianna - CPRM

Acreditao conferencista que a origem dos conglomerados radioativos deOnça de Pitangui
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seja semelhante àquela dos conglomerados do Quadrilátero Ferrífero?

Kazuo Fuzikawa

A pergunta seria melhor respondida pelo conferencista que nos precedeu, esta manhã, o
Dr. J. N. Villaca. Estando ele melhor familiarizado com a geologia das duas áreas poderia fornecer
dados e evidências que permitiriam correlacionar os conglomerados (melhor seria defini-los como
meta-conglomerados) que ocorrem em Onça do Pitantui com os do Quadrilátero Ferrífero.

Todavia como Dr. Villaça não se encontra aqui, no momento, diríamos que existe uma
semelhança macroscópica grande entre os metaconglomerados de Onça do Pitangui e os conglo-
merados intraformacionais da Formação Moeda do Quadrilátero Ferrífero. Ambos, apresentam
radioatividade, são polimicticos e estão no seio de uma espessa seqüência quartzica. Para uma de-
finição exata haveria necessidade de uma datação radiogênica para os 2 metaconglomerados ou o es-
tabelecimento de um mapeamento geológico de semi-detalhe unindo as duas áreas para se estabelecer
uma seqüência estratigráfica que permitisse acompanhar a seqüência quartzítica do Moeda no
Quadrilátero Ferrífero, até a área de Onça do Pitangui.

SamirSaad-CNEN

Como você explicaria a associação de Ouro cs -, o Urânio, nestes tipos de depósitos aus-
tralianos, a não ser pela forma hidrotermal?

Kazuo Fuzikawa

Para alguns autores o hidrotermalismo é a explicação tanto para as jazidas de urânio como
de ouro. No entanto, outros pesquisadores têm mostrado que o ouro pode ser precipitado de soluções
por materiais contendo carvão. Assim, os sedimentos carbonosos podem, eventualmente, ter pre-
cipitado o ouro a partir de soluções, não havendo a necessidade de hidrotermalismo para explicar a
ocorrência conjunta de ouro e urânio em algumas das jazidas da área de Alligator Rivers.

J.E.Tilslen

Comment

In regard to the question of relationship between uranium mineralization in Pre-cambrian
schists here in Brasil and uranium deposits o? Northern Australia genetic difference there is one im-
portant.

The Australian deposits are located at or very near a recently re-exposed peneplained
paleosurface.

The mineralization is strongest and highest grade at this paleosurface and decreases in in-
tensity to depth.

The origin of these deposits has been explained as preciptation from uranium rich ground
water descending through the controlling fault or Breccia System.

Since the deposits-lie at an ancient peneplained surface there would not be the hydraulic
head necessary to permit the postulated descending ground over water flow. Another mechanism is
necessary.

In add ground water, uranium as UOg can exist as a positively charged complex ( + 330
MU). This complex in ground water flowing into the influence of a self potential field, such as is com-
monly found on conductive fault structures, would tend to:

1). be transported along the current flow and
2). the + 330 MU charge would be neutralized by the excess electrons exist at the upper

(negative)poiewithconsequentpredpitationofUO2.
The vertical separation of self potencial poles is usually in the order of 100 to 200 meters,

depending upon the pH gradient from surface to depth. This would explain the relatively shallow
depth of paleosurface deposits, about one third to one half the expected pole separation.

The mineralizario presently known in the Pre-cambrian Schists of Brasil does not sit this
genetic model.
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PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DE URÂNIO NO BRASIL

J. R. DE ANDRADE RAMOSt MÁRIO OSWALDO FRAENKEL*

ABSTRACT

The Author« heve, for the puipo» of thie pep« , eelected the mo*t important uranium occumncn tn Brazil end die-
cue» them eocording to the following hoetrock type»: Alkelic igneoue; Sedimentary; MeUoonglomerete end Granitic rock».

In the Poçoe de Caldea Plateau are uranium-molybdenum depoaita which contain a N e r v e of more than 6.000 metric
ton» of U.Oo. Thaee «one» are in addition to and eeparata from the celdaaite occurrence» often mentioned in the literatura. The Author«
believe that Miete depoeita are the neult of concentration of uranium leached from meUmict zircon cryetab during hydrothermal at-
tention and weathering.

In the Parent beahi a naerve of 2.000 ton» of U 3 O p ia eatimatad in the eendetonte of the lower pert of the Rio Bonito
Formation (Middle Penmen). We believe that thb deposit was forma in a lithoatntigraGc unit protected from surface oxidation by two
impermeable »trata, a coal aeem below and Unmtone bed at the top. Since permian time ground water flow within thia confined hy-
drologic eyatem h a bached uranium and Rpracipitated it in favorable location».

In the Quadrilátero Ferrífero area, uranium and gold occurrence» ere found in the lower part of the Moeda Formation
(Early Proterozoic). Theee raetaconglomeratee are eimilar to the occurescee in Canada and South Africa. Although the environment i«
favorable for detritel uranium coaeentrationa, the mineralized bade are not particularly thick (max. 2.S ml and do not have good lateral
continuity. The grade ia low. Uranium (V¡ÓQ) vahiee average 200 ppm end gold fea» than 1 ppm. Theae depoeita ere not pneently
economic.

In 1973 a new uraniferoue pmvmce wae found in the Serido Geòeyncline. The numerou» anonuüiee ara clearly related to
the tectonic eyatem of the region. The uranium oocura in diaaemination in granite and in vein» in the enclosing metamorphic rocke. The
location of both type» of oocuraoce along the antidinel axe» augfeau that the mineraliution i» nieted tognnitization.

RESUMO

O» autoree relacionam a* mate importante» ocorrfndae de uranio no Braail e «obra ela* tecem conaideraeoM de acordo
com o» e»guinta» tipo» de rocha» hoepedeiraa: rocha» «lceünee. rochee »adimenteree, metaconglomeradoe e rocha» granlticaa.

No planalto de Poco» de Celda» aituam-ee oe depòeitoe de uranio e roolibdinio, contando-»» com uma neerva de mak
de 5.000 t de UoOy. Eetai xonaa minen&zada» »Io di»tintee da» ccorrtnda» de caldaalto mencionada» na literatura. Tai» depoaitoe ato
o reaultado da concentração de uranio, lixiviado do» cristais de zirclo metamictico durante a allánelo hidrotermal e a meteorizaçeo.

Na Bacia do Parana, uma neerva de 2.000 t e U3OS foi «timada noa arenitoe da porção inferior da Formação Rio
Bonito (Parróla»-Medio). Acndita-ee que eeee depoeita tenha aido formado suma unidade litostntferifica protegida pele oxidaçto de
euperfleie por doie estratos fcnpermeavei». u s a delgada camada de carvão abaixo e um leito de calcário acima. Deede oe tempo» per-
raianoa água» subterrânea» tem percoledo dentro deue ájeteme hidrológico confinado, lixiviando o uranio e nprecipitendo-o em locai«
favonveie..

Na a n a do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Genie, ocorrência» de uranio e ouro foram rleernliem» na parte baeal da
Formação Moeda (ProUroioto Inferior). Eeee» meuconglomendos »Io ennelhantee ao» que ocorrem no Canadá e na Africa do SuL
Embora o ambienta seja favorável para concentnçSee detríticas da uranio, oa leito» mineralixadoa nto e lo particularmente eepeeeoe
(máximo de 2.6 m) r n l o tem boa continuidade lateral. O teor de uranio e baixo. A medie doe valore» de U . O . i de 200 ppm • de ouro
* awnor 'qué 1 ppm. Eaeee depósitos atualmente nto elo economicamente eiplorávei».

Em 1Í73, uma nova provincia uranífera foi ¿»coberta no geoecincUnel do S»rioo. A» numaneae anofnaliaa eneontndaa
eto facilmente nlackmadae e n o átateme tectónico da região. O uranio ocorre em dieeeminacao em granito» e em veioa, na» rochae
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa a apresentar dados preliminares sobre a gênese dos
depósitos de urânio do Brasil, reunindo fatos sobre as ocorrências brasileiras e alinhando
idéias sobre a provável origem dessas ocorrências.

O objetivo deste trabalho é, sobretudo, contribuir com dados capazes de serem
comparados com observações sobre jazidas de urânio de outros países, na esperança de que
tais informações brasileiras venham a ampliar os conhecimentos genéticos sobre esse tipo de
depósito.

Além de informações mineralógicas e estruturais são apresentadas idéias sobre a
formação das ocorrências de urânio, citando os autores que emitiram opinião sobre o assunto.

Sabe-se que a compreensão da gênese dos depósitos de urânio cria renovados
critérios racionais de prospecção, facilitando e orientando cada vez melhor a procura desse
bem econômico mineral, o qual assume no mundo inteiro crescente importância, face à escas-
sez das fontes energéticas tradicionais. As especulações genéticas, adiante expostas, sempre
objetivaram a obtenção de critérios práticos para a prospecção, a qual se defronta, neste
caso, com um vasto e pouco conhecido campo de pesquisa mineral representado pelo terri-
tório brasileiro.

A carência de laboratórios de pesquisa têm-nos obrigado a manter as investigações
sobre a gênese das nossas ocorrências uraníferas em intensidade muito inferior à que a cul-
tura geológica exige.

Os autores selecionaram entre todas as ocorrências uraníferas conhecidas no
Brasil, aquelas que lhes pareceram as mais importantes grupando-as de acordo com as rochas
encaixantes nos seguintes tipos:

Rochas alcalinas
Rochas sedimentares
Metaconglomerados
Rochas graníticas
Existem boas possibilidades de localizar depósitos econômicos de urânio em cada

um dos tipos mencionados. A Figura 1 mostra a localização destas provincias uraníferas.

ROCHAS ALCALINAS

. Este tipo incluí, principalmente, as ocorrências localizadas na chaminé alcalina de
Poços de Caldas, no sudoeste do Estado de Minas Gerais, a qual se situa num volcanic belt,
de direção SSE-NNW.

A idade do vulcanismo responsável pela chaminé de Poços de Caldas, como tam-
bém por todas as manifestações vulcânicas semelhantes, é cretácea superior (60-80 m. a., A-
maral et alii, 1966).

Esta chaminé, constituída por nefelina-sienitos (foiaítos, tinguaítos e, em menor
quantidade, fonólitos) manifesta-se geomorfologicamente, na forma de um planalto circular,
com 30 km de diâmetro, e altitudes entre 1000 e 1700 m acima do nivel do mar.

Após os fenômenos de vulcanismo e conseqüentes intrusões do magma alcalino,
duas ou mais fases tectónicas distintas acompanhadas de manifestações hidrotermais, su-
cederam-se no interior do maciço, afetando parte das rochas encaixantes, isto é gnaisses do
embasamento pré-cambriano e sedimentos mesozoicos.

Conclui-se que, a partir do Cretáceo Superior, a área deve ter passado por suces-
sivos movimentos os quais deslocaram alguns setores da chaminé. Esta tectónica deixou ves-
tígios no planalto, evidenciados pelas duas formas contrastantes do relevo atual. Uma delas
caracteriza-se por uma fase adiantada de aplainamento e a outra por uma topografia muito
acidentada. Esta segunda forma de relevo confina-se a um quadrante, delimitado pelas duas
maiores zonas de falhamento do maciço, de direções N30°W e N50°E. O cruzamento, no cen-
tro do planalto, limita o quadrante referido, situado a SE do planalto de relevo rejuvenes-
cido, onde se localizam as mineralizações molibdo-uraníferas do Agostinho e do Cercado,
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recentemente descobertas e estudadas por Oliveira e Utsumi. Este tipo de mineralização
difere bastante das ocorrências clássicas, de urânio assciado ao caldasito (zircâo e badelei-
ta), conhecidas desde a década de 1950 e mencionadas repetidamente na bibliografia.

A Jazida do Agostinho

Na jazida do Agostinho (Fig. 2) o elemento urânio apresenta-se como minerais
amorfos disseminados na brecha-tinguaítica, mas ocorre também concentrado na forma de
coffinita e uranothorianita, porém em pequenas quantidades. Estes minerais ocorrem asso-
ciados a pirita, fluorita e minerais de molibdênio e tório. Os teores médios podem ser vistos
na Tabela 1.

O urânio ocorre em veios subverticais, brechiados, com espessura média de 2,5 m
encaixados em rochas tinguaiticas, nas proximidades do contato com foiaitos. Nesta jazida
foram medidas 1.100 t de U^Og estimadas 2.400 t adicionais, na categoria de urânio a custo
de extração entre 10 a 15 dólares por libra de l^Og extraído.
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A Jazida do Cercado

Na jazida do Cercado (Fig. 2) a mineralização uranifera ocorre em brechas tec-
tônicas de tinguaito hidrotennalizado, constituindo corpos de minério lenticulares, subhorizon-
tais, com até 8 m de espessura. Os minerais não diferem dos que ocorrem na jazida do
Agostinho. Os teores médios entretanto diferem, como pode ser visto na Tabela 1.

TABELA 1
Teores médios nos depósitos

do Agostinho e Cercado

Agostinho Cercado

u3o8
MOO3

ThOj

ZrOj

0,20%

0,60%

0,10%

4,20%

0,18%

0,25%

0,03%

0,55%
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Nesta jazida foram medidas 2.840 t de l^Og e estimadas 3.000 t adicionais, na
categoria de urânio a custo de extraçio até 10 dólares por libra de UßOg extraído. O teor de
zircònio, na forma de silicato, é elemento decisivo na economicidade da extraçio do urânio,
em virtude de sua refratariedade. Na jazida do Cercado o teor de zirconio é cerca de 8 vezes
menor do que na jazida do Agostinho. Por esta razão, o custo de extraçio do urânio é de
cerca de 10 dólares/libra para o Cercado e de 15 dólares/libra para o Agostinho. A extraçio
a partir do caldasito, é economicamente inviável, embora seu teor de urânio seja da ordem de 0,3 %,
muitomaiselevadoquenasjazidasreferidas.

No gráfico da Figura 3, relativa à Jazida do Cercado, construído a partir de
análises químicas de amostras colhidas em mais de uma centena de furos de sondagem, mos-
tra-se a relação, a diferentes profundidades, doa teores de urânio com oa dos outros elemen-
tos químicos associados, co-existentes no minério.

Relaciona-se por esse gráfico, o comportamento de elementos U, Th, Mo e Zr com
as condições geológicas de hidrotermalismo e meteorizaçfto*. Examinando-se as curvas de
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variação de teores, pode-se estabelecer as seguintes conclusões:
a) Os mais baixos teores de zircònio (de 0,3% de Z1O2 em média) situam-se na faixa de
meteorizacSo, representada por solo e por tinguaito hidrotennalizado. Estas rochas apresen-
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lam intensa lixiviação dos minerais máficos, com enriquecimento anormal do potássio, o qual
passa de 4% para 15% em K2O. Os efeitos hidrotermal são acentuados por um intenso in-
temperiamo. Nesta faixa meteorizada, que vai de 20 a 100 m de profundidade, concentram-se
os mais altos teores de urânio e de molibdênio, e ela representa o primeiro nível de enri-
quecimento.
b) A partir da profundidade de 100 m, os teores de molibdênio diminuem sensivelmente e os
de urânio muito pouco, enquanto que as percentagens de zircònio aumentam progressivamen-
te até um máximo de 1% a 180 m de profundidade.
c) Os teores de tòrio permanecem praticamente os mesmos na zona alterada ou mesmo
abaixo dela.

Fujimori (1972) concluiu que o mineral responsável pela maioria do urânio presen-
te é o zircão metamíctico, com molibdênio em sua rede cristalina.

Admite-se, pelas evidências expostas, que a destruição dos cristais de zircão, já
enfraquecidos pela metamictização, seria acentuada pela ação do metamorfismo hidrotermal e
da meteorização.

Provavelmente a fluorita metamíctica também desempenha um papel, neste
processo de remobilização, fornecendo algum urânio e talvez formando ácido fluoridrico
durante a alteração hidrotermal.

ROCHAS SEDIMENTARES

As grandes oacias sedimentäres intracratõnicas paleozóícas e as pequenas bacias
mesozóicas do Nordeste brasileiro, tem sido bastante prospectadas. Em algumas delas foram
localizadas ocorrências promissoras. Entretanto, até o momento, somente na Bacia do Pa-
raná, é que se chegou a resultados conclusivos sobre concentrações apreciáveis de urfinio.

Foram localizadas várias ocorrências uraniferas associadas à matriz argilo-fosfática
de arenitos depositados em ambientes litorâneos do Devoniano, nas bacias do Piauí-Maranhào
e Jatobá. Estas minerações, de origem singenética, devido à sua irregularidade e ao baixo
teor de urânio (200 à 300 ppm), têm-se mostrado, até o momento presente, sem importância
econômica.

Teores anômalos de urânio e vanàdio, associados a material orgânico, foram cons-
tatados na Bacia de Tucano, Estado da Bahia, estratigraficamente situados na base da For-
mação Sergi, de idade cretácea. Embora tivesse sido constatada a presença de minerais
negros em profundidade e de vanadatos em superfície, ainda não foram localizadas concen-
trações de valor econômico. Entretanto, os inúmeros dados geológicos disponíveis sobre a
bacia, acrescidos das informações especificas obtidas com a prospecção em profundidade, es-
tão sendo reexaminados, na tentativa de ser vislumbrado um critério genético para a reto-
mada destas ocorrências.

A Bacia do Paraná

A Bacia do Paraná, constituída por sedimentos formados desde o Devoniano
até o Cretáceo, ocupa aproximadamente 1.200.000 km2, na região meridional do Brasil. Cerca
de 80% desta área é coberta por extensos derrames basélticos, cretáceos ou por sedimentos
posteriores, os quais, até o presente momento, não apresentaram maior interesse como área
prospectiva para urânio.

Várias investigações foram realizadas nas bordas da bacia, as quais se mostraram
promissoras sobretudo nos contactes com granitos e, particularmente, nos sedimentos permo-
carboníferos.

Localizou-se importante ocorrência de urânio nas proximidades de Figueira, na
região carvoeira do Rio do Peixe, a qual se estende sobre uma área de cerca de 700 km2,
situada na porção mediana da borda sudeste da Bada do Paraná, como se vé no mapa de
localização (Fig. 4).

A Região de Figueira

Esta região sofreu, durante as Eras Paleozòica a Mesozòica, movimentos epi-
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rogenéticos diferenciais que formatam o atoai arco de Ponta Grossa. O inicio destes movi-
mentos oaciktorios positivos deu-se a partir do Carbonifero Inferior, atingindo sua quase es-
tabilidade durante o Cretáceo. Os sedimentos devonian», entretanto,- foram depositados
numa i n a de subsidenda ativa, enquanto que os sedimentos permo-carbonifen» o foram
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numa área com subsidência suave. Os mergulhos destes sedimentos oscilam em torno de Io

para NW.
O Permo-Carbonifero atinge, nesta área, uma espessura total de aproximadamente

900 TI. dos quais cerca de 700 são de sedimentos da Formação Itararé, constituídos prin-
cipalmente de epitilitos, arenitos e siltitos, depositados em ambiente dominantemente glacial.

Acima, foram depositados de 100 a 150 m de sedimentos da Formação Rio Bo-
nito (Permiano Médio), constituídos, principalmente por arenitos, siltitos, folhelhos carbo-
nosos e calcários, depositados jm ambientes fluviais, deltaicos e litorâneos. A parte basal
desta formação contém as mineralizações uraníferas.

A Formação Uranifera

A Formação Rio Bonito caracteriza-se por 3 zonas bem distintas:
A zona basal com 15 a 30 m de espessura, constituída por arenitos cinzentos, de granulação
variando de fina a grosseira, siltitos e folhelhos escuros, com níveis de carvão. Os ambientes
de sedimentação são fluviais, de planícies de inundação, de mangues costeiros e epineríticos.
A zona intermediária, com 80 m de espessura, constituída principalmente por siltitos escuros,

' com intercalações de calcário e alguns níveis arenosos. O ambiente da sedimentação é epi-
nerítico. . •
A zona superior, com cerca de 20 m de espessura, constituída por arenitos muito finos e
laminados. O ambiente varia de epineritico a litorâneo.

O urânio ocorre nos arenitos, na zona basal da Formação' Rio Bonito, ocupando os
interstícios dos grãos de quartzo, na forma de uraninita. Ocorre, também, nos siltitos, ar-
gilitos carbonosos e carvão dessa zona, na forma de minerais orgânicos, apresentando-se ain-

' da como uranocircita, oriunda de um processo secundário. . . ' • • •
O molibdênio, presente na formação, apresenta-se com teores que variam de 0,12

a 0,42, na forma de jordsita (MoS2 amorfo).
A paleogeografia indica, nesta área, uma densa rede de drenagem, com orientação

geral NW. Nas partes axiais desses canais, relativamente mais profundas, foram depositados
os sedimentos elásticos mais grosseiros, caracterizados por maior permeabilidade. Nas partes
mais elevadas dos antigos meandros, a força de transporte das correntes, relativamente
pequena, ocasionou a sedimentação de arenitos finos e homogêneos, siltitos e folhelhos car-
bonosos, caracterizados por menor permeabilidade. Nas partes intermediárias, houve uma in-
terdigitação desses dois tipos de sedimentos, o que se constitui num modelo ideal para pos-
teriores mobilizações, redeposições e concentrações de urânio.

A Formação Rio Bonito é capeada por uma cobertura de 80 m de siltitos escuros,
. depositados em ambiente litorâneo, os quais constituem a Formação Palermo (Permiano

Superior). Sobrepõem-se 30 m de sedimentos pelíticos, depositados em ambiente lacustre de
\ águas profundas, em que predominam os folhelhos. Estes estratos constituem a Formação

Irati (Permiano Superior). Estas duas formações permianas têm-se mostrado estéreis para
urânio.

De acordo com Saad (1973), a mineralização uranifera nos sedimentos basais da
Formação Rio Bonito, teria duas origens:
Uma, singenética, observada principalmente na porção centro oriental da região de Figueira
(Fig. 5), em sedimentos essencialmente pelíticos, depositados em ambientes paludais, ricos
em matéria orgânica. Os teores encontrados nesses sedimentos, da ordem de 300-400 ppm de
urânio, não permitem, no momento atual, pensar-se em seu aproveitamento econômico.
Outra, epigenética, constatada na posição ocidental da região de Figueira, em zonas drenadas

- por paleocanais, onde a sedimentação psamítica predominou sobre a pelítica. Esta sedimen-
tação, em ambiente fluvial ou fluvio-deltaico, deu origem a condições favoráveis para que
soluções mineralizadoras percolassem através de condutos permeáveis.

A Seqüência da Mineralização

O urânio epigenético dos sedimentos basais da Formação Rio Bonito teria obe-
decido a1 uma- seqüência de fases de mobilização e fixação; ocorridas durante e após a dia-
gênese das rochas hospedeiras. ••'•"• ' • • • . ' -: '
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Estas diversas fases obedecem a seguinte seqüência:
Fase I • Deposição da unidade litoestratigrafica A (Fig. 6), em zonas de drenagem instaladas
no topo da Formação Itararé, com deposição simultânea de urânio transportado em solução.
Esta unidade apresenta sedimentos gradualmente mais finos, de baixo para cima, sendo
capeada por um nível impermeável de carvão.
Fase II - Estabelecimento de um sistema de drenagem que propiciou a deposição interdi-
gitada de arenitos, siltitos, argilitos, e materiais carbonosos em vários níveis, que vieram a
formar a unidade B. Durante esta fase, parte do urânio depositado inicialmente teria sofrido
um processo de remobilização e deposição em sítios favoráveis, próximos àquelas zonas de
drenagem.
Fase III • Nesta fase, a região estaria aplainada, tendo a drenagem regional atingido seu
nível de base. Este nivelamento acarretou uma diminuição no aporte de elásticos e um aumen-
to na sedimentação de natureza química e coloidal, vindo-se a formar a unidade litoestra-
tigrafica C. Esta unidade é constituída de sedimentos finos e de um leito impermeável de
calcário, o qual se distribui sobre toda a região, servindo como nível de referência para a
prospecção. Agentes oxidantes teriam continuado, nesta fase, a remobilizar o urânio pre-
viamente depositado.
Fase IV - Com a unidade B praticamente selada e protegida dos agentes oxidantes super-
ficiais pela unidade C, teria ocorrido um aumento no fluxo hidrodinâmico das águas sub-
terrâneas, provavelmente de natureza levemente alcalina. Estas águas teriam solubilizado o
urânio, redepositando-o em zonas litroestratigráficas redutoras, esboçando-se assim os corpos
de minério.
Fase V - O processo de enriquecimento, iniciado na fase anterior, teria prosseguimento
durante todo o tempo geológico de deposição dos sedimentos posteriores, quando a água sub-
terrânea, confinada entre as duas zonas impermeáveis das unidades A e C, teria provocado
sucessivas remobilizações do urânio.

Os locais mais favoráveis para as concentrações uraniferas são os arenitos situados
logo acima do nível de carvão .que capeia a unidade litoestratigrafica A, principalmente quan-
do apresentam uma espessura de 10 a 12 m e são intercalados entre siltitos ou folhelhos car-
bonosos.

O urânio encontrado na região teria sido proveniente de sedimentos retrabalhados
da Formação Itararé, que conteriam fragmentos de rochas do embasamento cristalino, com
teores de urânio acima dos considerados normais para aquelas rochas. Esta hipótese é funda-
mentada no fato de terem sido encontrados, no topo da Formação Itararé, níveis conglomera-
tion de radioatividade anormal, contendo seixos de rochas graníticas, riolíticas e tufáceas.

Um outro argumento favorável a essa hipótese, é o fato de qúè foram assinalados.
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a cerca de 250 km a sudeste de Figueira, na região de Carambeí, vários diques de rochas
riolíticas. com espessura as vezes superiores a 10 m e com teores médios em torno de 200
ppm de urânio. Tais diques seriam os remanescentes de um conjunto maior, já erodido e
cujos detritos teriam formado parte dos sedimentos da Formação Itararé.

Nas zonas de deposição de urânio foram observadas correspondências entre os
teores de Zn e As (elementos menos solúveis) e também entre os de U e Mo (elementos mais
solúveis), o que leva a especular sobre a existência de frentes de células mineralizadoras.

Mediu-se na região de Figueira, até o momento, numa estimativa inicial, cerca de
2.000 t de urânio.

Em corpos areni ticos, com espessura média de 1,3 m, o teor médio é 0,2% U3O3.
Estes corpos situam-se em profundidades de 130 a 190 m.

Neste tipo de ocorrência é licito esperar-se um conjunto de pequenos corpos
mineralizados, possivelmente bastante próximos uns dos outros.

Existem indicações da existência de outra área, com características geológicas e
paleogeográficas semelhantes, a NW de Figueira. Pelo conhecimento que se tem da Formação
Rio Bonito, acredita-se ser relativamente fácil localizar outros conjuntos semelhantes.

METACONGLOMERADOS

Na região do Quadrilátero Ferrifero, foram encontradas ocorrências de urânio e
ouro, em metaconglomerados, situados na parte basal da Formação Moeda.

O embasamento a i s talk o é constituído por gnaisses graníticos e outras rochas
cristalinas semelhantes. Intrusões niáficas e ultramáficas, de várias idades, cortam as rochas
da região.

Três séries de rochas metassedixnentares pré-cambrianas atingem uma espessura
acumulada mínima de 14.000 m.

O arcabouço metassedimentar pré-cambriano do Quadrilátero Ferrifero é dividido
em:
Série Rio das Velhas, afetada por um primeiro metamorfismo a 2.800 m. a., constituída prin-
cipalmente por filitos e xistos.
Série Minas, sobreposta em discordância angular e sub-dividida, por discordâncias erosionais,
em 4 grupos:
- Grupo Tamanduá: quartzitos e dolomitos
• Grupo Caraça: quartzitos e filitos, cuja parte basal é a Formação Moeda, onde foram en-
contrados os metaconglomerados uzaníferos.
- Grupo Itabira: que contém ricos depósitos de ferro e de manganês.
• Grupo Piracicaba: quartzitos, dolomitos e filitos.
Série Itacolomi, sobreposta após profunda erosão e em pequenas discordância angular, é con-
stituída por quartzitos, conglomerados e filitos.

A primeira orogenia conhecida ocorreu depois dos tempos Rio das Velhas, cujos
sedimentos foram dobrados e inclinados até 90° graus. Granitos, formados num uplift central
são, além de outros situados a oeste e ao sul da região.a fonte dos sedimentos mais gros-
seiros da Série Minas.

Movimentos tectônicos posteriores deixaram a região bastante dobrada e falhada,
formando um curioso padrão de «inclinais adjacentes a um bloco central levantado, deno-
minado Rio das Velhas Uplift.

Na área das ocorrências uraníferas, a Formação Moeda está sobreposta diretamen-
te sobre o grupo basal da Série Rio das Velhas, conhecido como micaxisto Nova Lima.

A Formação Moeda apresenta uma espessura máxima de 1,150 m e é constituída
principalmente por quartzitos, de granulação variada, intercalados por lentes de conglome-
rados e por filitos.

O» MrtaeanaJomeMdoa Uranifero*

Os metacongkrcoerados uraniferos são essencialmente oligomiticos, constituídos
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principalmente por seixos de quartzo bem arredondados. Em alguns locais, são polimiticos,
com presença de seixos de fili tos. Ocorrem em áreas restritas da Formação Moeda, coincidin-
do aparentemente com as suas seções mais espessas. Foram identificadas uraninita detrítica e
pechblenda. A mineralização uranifera ocorre associada à pirita, presente na matriz em quan-
tidades variando entre 5 e 20% da rocha total.

O ouro ocorre conjuntamente com o urânio. Monazita, zircão, coffinita, pirrotita,
calcopirite, rutilo e xenotima estão presentes, também, no metaconglomerado.

Segundo estudos mineralogia» feitos no Canadá, os nódulos de cor negra, com al-
ta radioatividade, existentes na massa piritosa, são mais de uraninita do que de pechblenda.
A radioatividade é devida à presença desses minerais em hidrocarbonetos amorfos, semelhan-
tes à tucholita.

Segundo Robertson (1973) e Villaça (1974) estes metaconglomerados sSo muito
semelhantes aos conglomerados uraníferos do Canadá e da Africa do Sul, Provavelmente são
do Aphebiano, isto é, da parte basal do Proterozóico, com idades entre 2.200 a 2.500 m. a.
Enquadram-se, portanto, dentro das características exigidas para deposição de urânio como
minerais detríticos, anteriormente à oxigenação da atmosfera terrestre, marcada pela depo-
sição de hematita (Fe + 3 ) , representada na área pelos itabiritos do Grupo Itabira. Esta
hipótese é apoiada pela ausência de vestígios de flora terrestre, os quais aparecem somente a
partir de 2.100 m. a.

Acredita-se que estes metaconglomerados tenham sido depositados em ambiente
fluvial. Suas características, entretanto, variam conforme a morfologia local, ao tempo de sua
deposição.

A paleografia da região é muito difícil de ser interpretada, em virtude da super-
posição e da intensidade dos eventos tectônicos que afetaram o Quadrilátero Ferrifero.

Na anomalia 35 (Fig. 7), a qual supõe-se estar localizada a montante da paleo-
corrente, o metaconglomerado apresenta-se mal classificado, exibindo inúmeros seixos com
diâmetros maiores do que 8 cm. Observam-se, ainda, muitas lentes de quartzito alternando-se
com níveis metaconglomeráticos.

Na anomalia 9, situada 35 km a suaeste da anterior, o metaconglomerado
apresenta-se bem classificado, com seixos de dimensões geralmente inferiores a 4 cm. A 30
km mais a sudeste, já nas proximidades da antiga borda oceânica, o metaconglomerado
apresenta apenas uma fina camada de seixos pedregulhosos cujo diâmetro atinge apenas até
1 cm de tamanho. Na anomalia 9 os contornos dos paleovales são bem definidos, o que não
ocorre na anomalia 35.

Na anomalia 9, a espessura acumulada das várias lentes-metaconglomeráticas,
chega a atingir 100 m, enquanto que na 35 existe apenas um banco de metaconglomerados,
localizado na porção basal da formação.

Segundo Bain (1972), estes fatos correspondem a deposição em ambiente fluvial,
variando desde os depósitos piemonteses (cones de aluvião), a montante, passando pelos
depósitos típicos de canais, onde os conglomerados depositam-se pelo processo de scour and
fai, até depósitos deltaicos formados em ambiente costeiro, à junsants.

Conclusões Preliminares

Os trabalhos realizados em 2 ou 3 indícios, que abrangeram inclusive perfurações
até profundidades superiores a 700 m, isto é, foram abaixo dos níveis meteorizados, per-
mitem algumas conclusões preliminares:

. a) • Existe um grande volume de metaconglomerados piritosos, com boas con-
dições litoiógicas para urânio e tòrio detríticos. Os teores de urânio, entretanto, são baixos.

b) • As lentes mineralizadas são pouco espessas, atingindo no máximo 1,5 m e
não tem continuidade lateral. A mineralização a montante (An. 35), é bem mais forte e mais
expressiva do que a jusante, porém o volume de conglomerados é insuficiente, isto é, não
houve sedimentação em volume suficiente para fonnar depósitos econômicos.

c) - Parece nâo existir correlação direta entre a quantidade de pirita e a mineralização de
urânio, embora esta ocorra sempre em níveis piritosos. Há, entretanto, relação direta entre os teores
de urânio e os de titanio.

d) • Existem, no mínimo, 2 idades ou gerações de pirita. Uma em massas com
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até 2 cm de diâmetro, maciça, ocorrendo nos quartzitos finos, nos metaconglomerados e nos
xistos. Provavelmente, ela é de origem hidrotermal e de idade mais recente. Outra, em
menor quantidade, representada por pequenos cristais finamente distribuídos na matriz. Sua
origem parece ser detrítica, pois acompanha bs démais minerais pesados.

e) • Não existe relação direta entre os teores de tòrio e urânio, embora ambos
ocorram em quase todas as amostras analisadas. Esta relação varia de furo para furo.

f) - Na ocorrência mais volumosa a jusante (Anomalia 9), a relação Tl^/l^Og
veria de 0,1 a 2,32, assumindo um valor médio de 1,1. Ora considerando-se que, em super-
ficie, a relação TI12/U3O3 é maior do que 10, nota-se claramente a existência de uma forte
lixiviação de urânio, em superfície.

Como a relação Th /̂UVjOg varia de 0,1 a 2,32, isto é, de cerca de 20 vezes, pode-
se concluir que, nas áreas mais ricas em urânio, tal mineração é predominantemente epi-
genética. Se ela fosse singenética, devida principalmente à uraninita detrítica, seria de se es-
perar uma maior uniformidade na relação, pois, qualquer que ela fosse, refletiria a relação
entre os minerais pesados de urânio e de tòrio.

Observa-se também, que, exatamente onde existem concentrações com teores de
220 ppm de urânio, a relação TI1O2/U3O3 é mais baixa, indicando um aumento de urânio em
relação ao tòrio e não uma variação de ambos. Na ocorrência a montante (Anomalia 35) os
valores da relação TM^/l^Og variam de 0,11 (valores mínimos) para 1,15 (valores máxi-
mos), oscilando os valores médios em torno de 0,46.

Isto mostra que os valores médios e máximos correspondem a metade dos encon-
trados para a ocorrência a jusante.

g) • Através de mapas isopacas é possível observar que os maiores teores de tòrio
e urânio não coincidem com os eixos principais da pateodrenagem.

Aspecto« Econômico«

Existe na área da nomalia 9 um volume de conglomerados piritosos depositados em
condições favoráveis para concentrações detríticas de urânio, porém desprovidos de teores com-
patíveis com extração econômica.

Vários níveis, atingindo uma espessura acumulada de quase 100 m, com teor
médio maior que 10 ppm de urânio, demonstram a intensa movimentação de urânio à époce
da deposição, pois este fenômeno não é restrito a essa área. Estes níveis acumulados indicam,
fonte de urânio de grandes dimensões durante o Aphebiano.
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O ouro foi relativamente pouco estudado. Sabe-se, entretanto, que ocorre conjun-
tamente com o urânio. Seu teor médio, nos 2,5 m de conglomerado basal, não atinge a 1 g
por t, o que é insuficiente para modificar a economicidade da ocorrência.

Na anomalia 35, a montante da paleocorrente, o teor médio de ouro é ainda mais
baixo, não chegando a 0,5 g port.

Estas ocorrências podem ser classificadas como reservas geológicas, isto é, reser-
vas a preço de extração superior a 20 dólares por libra de urânio extraído. Aos preços atuais
do ouro, a quantidade mínima para tornar econômico o aproveitamento desta mineração seria
do 2 g recuperáveis por t.

Cálculos preliminares, relativos as duas áreas com informações de subsuperficies
mais profundas, indicam uma reserva geológica, isto é, uma acumulação anormal de urânio,
totalizando aproximadamente 5.000 t de U3O3, em leitos com teores médios de 200 ppm,
para espessuras médias de 2,5 m.

Outras ocorrências em metaconglomerados

Mais recentemente novas ocorrências similares foram localizadas na área de Onça
do Pitangui, situada a 100 km a oeste de Belo Horizonte, já fora do Quadrilátero Ferrifero.
O urânio ocorre em conglomerados semelhantes e provavelmente contemporâneos aos da For-
mação Moeda. Apresentam, porém, maiores concentrações de tòrio e titânio e localizam-se,
estratigraficamente, na parte média a 'superior da unidade. Não foram constatados conglo-
merados basais. Provavelmente as condições de deposição e fontes dos sedimentos foram um
pouco diversas das da Formação Moeda.

Estas ocorrências metaconglomeráticas fundamentam a hipótese de que, na pe-
riferia do chamado croton do São Francisco, isto é, na periferia de uma extensa área, que é a
mais estável do centro oriental brasileiro, são boas as possibilidades de serem encontrados
depósitos econômicos de urânio, em metaconglomerados pré-cambrianos.

Na Serra de Jacobina, Estado da Bahia, no outro lado da geossinclinal preenchida
com elásticos do craton de São Francisco, situam-se as conhecidas mineralizações de ouro e
urânio, que ocorrem em lentes dos conglomerados quartzosos da Formação Serra do Córrego.

Estes conglomerados também foram depositados antes da oxigenação da atmosfera
terrestre e provavelmente são mais antigos que os da Formação Moeda.

O teor médio de urânio da Mina Canavieiras, na Serra de Jacobina é de 100 ppm

u3o8.
Este teor só permitiria a extração econômica de urânio como co-produto do ouro.

•• í

ROCHAS GRANÍTICAS

Recentemente reconhecimentos radiogeológicos localizaram várias ocorrências
uraníferas na região do Geossinclinal do Seridó, RN. Esta área conhecida por incluir a grande
província schelitífert da Borborema, deve ser considerada também como uma província
uranifera.

O geossinclinal do Seridó é constituído por um arcabouço de rochas pré-
cambrianas, denominadas série Ceará, subdividida estratigraficamente em 2 grupos:

Grupo Caicó, de idade pré-cambriana inferior, assentando discordantemente sobre
os migmatitos arqueanos do embasamento. £ constituído por migmatitos, gnaisses, metar-
cózios, paranfibolitós e calcários.

Grupo Seridó, de idade pré-cambriana superior, assentando concordantemente
sobre o grupo anterior: Mais metamorfizado na base, é constituído por quartzitos, metacon-
glomerados, itabiritos, gnaisses, tactitos, xistos e filitos.

A seqüência magmàtica pré-cambriana è representada por 4 tipos de rochas
granítkas. Além destas, rochas básicas e ultrabásicas, de até 1.800 m.a., ocorrem na forma
de diques e sills. Os 4 tipos principais de rochas graniticas podem ser agrupados petro-
graficamente da seguinte maneira:
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Granodioritos tipo Conceição

Granidioritos de cor cinza, com certa orientação dos cristais, formando corpos
alongados, quase concordantes com o lineamento estrutural. São considerados intrusivos e
sinoro gënicos.

Granitos tipo Itaporanga

Granitos porfiriticos, leucocráticos, com abundante microclina, cujos cristais atin-
gem dimensões até 15 mm. Têm como acessórios biotita e hornblenda, podendo apresentar
granada em sua composição. São considerados tardiorogênicos.

Granitos tipo Itapetim

Granitos eqüigranulares de granulação fina e composição semelhante à do tipo an-
terior, porém sem hornblenda. Ocorrem na forma de diques. São considerados intrusivos, tar-
diorogênicos.

Granitos tipo Catingueira

Granitos alcalinos, leucocráticos, de granulação fina, com microclina, albita, quart-
zo, biotita, esfeno, zircão e magnetite. Ocorrem na forma de diques, orientados segundo o
lineamento de Patos (EW). São intrusivos, com auréola típica de metamorfismo de contato.
Devido ás reativações posteriores das falhas do lineamento de Patos, tais diques encontram-
se catadasados e milonitizados.

Ocorrem na região do Seridó, sedimentos arenosos de idade cretácea e terciária,
porém em áreas muito restritas. BasaltoB è diabásios, ligados aos lineamentos EW, aparecem
sob a forma de sills e diques, penetrando nos sedimentos cretáceos e terciários.

O estilo tectônico dominante da região do Seridó é de dobramentos. Apesar desta
predominância, a estrutura da área é marcada por duas strike slip faults: a de Patos e a de
Cariris Velhos, ambas com direção geral EW. Estas falhas dividem a região do Seridó em
três partes, com diferentes direções estruturais. A parte setentrional possui direção geral
NNE-SSW, a parte central tem direção EW e a parte meridional direção ENE-WSW.

ANOMALIAS RADIOMÉTRICAS

Na região do Geossinclinal do Seridó foram realizados levantamentos radiométricos
auto-portados, os quais estenderam-se sobre 29.000 km lineares, cobrindo uma área de
126.000 km2. Foram desta forma localizadas 320 anomalias. Posteriormente, foi selecionada
uma área de maior interesse, situada entre 5°30p e 7°S e 36° e 38°W. Nesta área de 36.000
km2, estão localizadas 195 anomalias, 60% do total. Praticamente sobre esta mesma área foi

•realizado um levantamento aeroespectrométrico sistemático. Informações deste levantamento
forneceram outras 300 anomalias uraníferas significantes.

Das 195 anomalias localizadas pelo levantamento auto-portado, a maioria (57%)
ocorre em granitos e granitos pegmatóides da seqüência magmàtica pré-cambriana. Foram
selecionados, baseando-se em teores de urânio, 34 (17%) indícios mais interessantes. Destes,'
65% situam-se em granitos e granitos pegmatóides do tipo Itaporanga. Observando-se a dis-
posição das anomalias (Fig. 8) aparece uma relação óbvia com o estilo tectônico local. As
anomalias nas porções setentrional e central estão dispostas ao longo de lineamentos es-
truturais de direção NNE-SWW. A principal constelação de anomalias estende-se segundo es-
ta direção por uma faixa de 80 por 20 km. Paralelamente está faixa principal, tanto a leste
como a oeste, existem constelações menores. Ê interessante notar que nas proximidades de
7°S e 36#30'W o padrão de anomalia» muda para direção EW, paralela ao grande lineamento
de Patos.
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A MINERALIZAÇÃO URANIFERA

Segundo Favali (1973), os vários tipos de indícios de urânio, correspondentes às
34 anomalias selecionadas, podem ser classificadas em duas categorias principais:
— mineralização disseminada, principalmente em granitos e granitos pegmatóides, mas também
em biotita-xistos, migmatitos, metarcósios, tactitos, etc.
— mineralização filoniana, controlada por zonas de fraturamento.

Mineralização uranifera disseminada

Nos granitos e granitos pegmatóides está restrita à facies litològica intermediária
entre as clássicas fases granitica e pegmatítica. Esta facies apresenta como minerais carac-
terísticos, microclina e quartzo, com plagioclássio e biotita subordinados. Entre os acessórios
destacam-se titanita, magnetita, zircâo, pinta e molibdenita.

Os minerais primários de urânio são uraninita e urano-thorianita, presentes em
tamanhos microscópicos. Dos minerais secundários, o mais abundante é o beta-uranofano,
existindo ainda meta-autunita, meta-torbenita e francolita. A presença destes minerais secun-
dários foi constatada até profundidades de 90 m. Os teores químicos médios obtidos nas
mineralizações disseminadas em granitos são de aproximadamente 400 ppm de l^Og e 420
ppm de ThO2.

Nos granitos pegmatóides os teores variam de 180 a 1800 ppm de UßOg, com o
ThO2 variando de 40 a 510 ppm.
As massas graniticas pegmatóides ocorrem quase sempre nos eixos ou próximos aos eixos de
anticlinais, com características genéticas sinorogênicas.

Sabe-se que na evolução de geossinclinais, os maciços graniticoa, formados pre-
ferencialmente ao longo dos eixos de dobramento, tem mostrado excepcionais condições para
concentração do urânio, principalmente nas faees finais da diferenciação. Portanto o urânio
teria participação singenética na formação das rochas, mas* poderia localizar-se me filões
quando as condições estruturais o permitissem. A alteração dos minerais primários seria
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praticamente in situ.
Enriquecimentos, provavelmente epigenéticos, foram localizados nos xistos do

Grupo Seridó.

Mineralização filoniana

Ocorre em zonas fraturadas, com evidências de cizalhamento, nas proximidades
dos eixos de grandes anticlinais. Esses eixos são paralelos à estrutura geral da região e coin-
cidem com as direções longitudinais dos corpos graníticos e migmatíticos. Não foi observado
controle litològico das mineralizações de urânio. Estudos petrográficos-mineralógicos mostram a
interação de várias fases de metamorfismo e processos hidrotermais de diferentes graus, dificul-
tando a interpretação genética deste tipo de ocorrência. Acredita-se no entanto que as ocorrên-
cias estão relacionadas aos processos de granitização. Os veios apresentam espessuras variando
entre 30 e 50 cm. com comprimentos de 400 a 800 m. Os teores médios obtidos nas primeiras
sondagens tem sido da ordem de 0.15 a 0.30% U3O3. O tòrio està praticamente ausente.

Os minerais primários ocorrem nos veios sob forma de pechblenda e uraninita,
muitas vezes associados com pirita microscópica. Os minerais secundários geralmente são
uranofano, meta-autunita e kasolita.

Alguns veios enquadram-se na classificação de mesotermal polimetálico, com
presença significativa dos elementos Cu, Cr, Bi, Ag e traços de Ni e Co.

Outros veios com autunita bem cristalizada, são considerados como do tipo
monometálico.

Considerando-se o grande número de anomalias e indícios de diferentes tipos e em
diferentes facíes, dispostos em constelações bem definidas, segundo as grandes linhas da tec-
tõnica regional, acredita-se que, em 1973 foi descoberta na região da geossindinal do Seridó
uma nova província uranifera. As pesquisas, ainda em fase inicial, não permitem conclusões
sobre a presença de depósitos econômicos de urânio.
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A PROSPECÇÃO DE MINERAIS RADIOATIVOS
EM GOIÁS E SUAS PERSPECTIVAS

GABRIEL CORRÊA LEITE*

INTRODUÇÃO

Implantado em meados de 1971, com a finalidade de prospecter minerais urani-
feros em Goiás, o Distrito de Goiânia, desde então vem planejando, orientando, fiscalizando
e interpretando os trabalhos executados pela 10° Agência da CPRM.

Visando prioritariamente os metassedimentos pré-cambrianos, não se descuidou
porém de estudar as possibilidades uraníferas dos sedimentos da borda norte da Bacia do
Paraná, além daqueles constituintes da borda ocidental da Bacia Piauí-Maranhão.

Os magmatismos graniticos e alcalinos, também foram e estão sendo pesquisados.
Excetuando-se os trabalhos de reconhecimentos preliminares, não sistemáticos,

todos os outros serviços de campo, se subdividem em projetos. Assim a descrição sucinta
dos nossos esforços será apresentada sob a forma de comentários e resultados obtidos a res-
peito de cada projeto feito ou em execução.

PROJETOS DE LEVANTAMENTOS GAMAESPECTROMËTRICOS

Projeto Alto Garças

Visou testar os sedimentos da borda norte da Bacia do Paraná, tendo sido rea-
lizados cerca- de 30.000 km lineares de vôo, abrangendo uma área de 30.000 km^, entre o
sudoeste Goiano e sudeste do Mato Grosso. Obtivemos um total de cento e sessenta e duas
anomalias selecionadas, que após as necessárias verificações de campo, apresentaram-se em
sua grande maioria, ligadas a cangas limoniticas, sem valor econômico. Porém 5 indícios
relacionados com arenitos, apresentaram bons resultados de análises (até 620 ppm UßOg) e
estão sendo estudados com mais detalhes.

Projeto Serra da Mes«

Teve por objetivo o levantamento do potencial uranifero dos metassedimentos do
Grupo Arai do geossinclíneo Brasilia; e, também, testar vários corpos graniticos e alcalinos,

•CNEN
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além de metassedimentos do Pré-cambriano indiferenciado e do Grupo Araxá.
Foram executados cerca de 46.900 km lineares de vôo, abrangendo uma área de

aproximadamente 45.170 km^. Forain detectadas nesses vôos, várias centenas de indícios
radioativos, que sofrerar- uma triagem em função das suas características geofísicas e de
seus posicionam<.'!>'co nos contextos geológicos locais e/ou re&ionais. Assim sendo, conse-
guimos Kfï.-rlonar cento e cincoenta anomalias aéreas, realmente interessantes, que estão sen-
do nhj.lo de verificações preliminares de campo. Entre esses indícios radioativos, já co-.
üí.ecemos as ocorrências de torbenita (fosfato de urânio e cobre) em xistos do Pré-cambriano
indiferenciado, na região de Cavalcante. Essa área teste foi detalhada pelo Distrito, e atual-
mente sabemos que ela se prolonga até a 100 km mais ao norte, onde detectamos com a
verificação das anomalias aéreas desse projeto, outros afloramentos de torbernita. Em Caval-
cante, há indícios toriferos com até 20% de ThC<2 e indícios uraníferos com até 4% de

g, sendo esses resultados obviamente de amostras seletivas.
Nas amostras retiradas da anomalia aérea n° 2 de Campos Belos, situada a 100

km ao norte, obtivemos cerca de 5,6% de UßOg e menos de 10 ppm de ThOjj. Porém em in-
dícios bem próximos, há cerca de 22% de ThC^, evidenciando, como já dissemos a persistên-
cia de 2 tipos de indícios, ora eminentemente uraníferos, ora toriferos. Toda essa região está
sendo estudada em detalhe pela CNEN.

Outros afloramentos com mineralizações de torbernita, foram registrados no
maciço granitico da Serra Branca, cujas análises chegaram a acusar 0,3% a 0,4% de l^Og.

Nos contatos da alcalina da região de Peixe com o Pré-cambriano indiferenciado,
foram detectados indícios radioativos, que analisados, acusaram de 600 ppm a 900 ppm de
U3O8 e 'juase nenhum teor em ThO£- Desse modo a área desse projeto, até o presente
momento, com cerca de trinta anomalias já verificadas, tem se mostrado realmente promis-
sora.

Projeto Tocantinia/Itacajà

Nessa área do Estado de Goiás, foram feitos cerca de 31.000 km lineares de vôo,
em malha quilométrica, cobrindo uma área aproximada de 34.600 km .̂ Foram detectadas
cerca de três mil anomalias aéreas. Embora seja uma região onde há grande incidência de
laterita ferruginosa, há boas perspectivas de que algumas das cento e quarenta e cinco
anomalias aéreas selecionadas para verificação de campo, revelem resultados positivos. Até o
momento cerca de noventa indícios, já verificados, têm sido correlacionados à presença de
laterita pela CPRM.

Projeto Iporá

Esse projeto de levantamento gamaespectrométrico e magnetométrico, foi realizado
pelo DNPM, na área sudoeste do Estado de Goiás, e os resultados encaminhados gentilmente
a CNEN.

No levantamento gamaespectrométrico, houve a detecção de cerca de cincoenta
anomalias aéreas. O próprio pessoal técnico do Distrito de Goiânia, selecionou e verificou
preliminarmente cerca de uma dezena desses indícios aéreos. Assim sendo, no Morro Tira
Pressa em Santa Fé, há amostras que acusaram até 10% de TI1O2 e praticamente nada de
Ü3Og. Em compensação, detectou-se pouco ao norte de Amorinópolis, no lugarejo denomi-
nado Goiaporá, 2 indícios radioativos, ligados a arenitos arroxeados ditos da Formação Ponta
Grossa (Denovinno), cujas amostra acusaram teores de 700 ppm a 1.400 ppm de l^Og e
menos de 10 ppm de ThC .̂ A distância entre os 2 indícios é de mais ou menos 3 km. Ao
norte de Caiapônia, novamente no mesmo arenito arroxeado da Formação Ponta Grossa e a
100 km a oeste das ocorrências relatadas anteriormente, há 2 outros indícios com resultados
de análises oscilantes entre 400 ppm - 1.380 ppm de l^Og e menos de 10 ppm de ThC .̂ Do
mesmo modo, entre si, a distancia desses 2 indícios é de 3 km. São resultados que encerram
perspectivas excelentes do ponto de vista de indicio, devendo agora, a CNEN, desenvolver os
trabalhos normais de detalhamento para ae ter uma idéia real dos paramentros dessas
ocorrências. As demais anomalias aéreas desse projeto Iporá, ainda estão sendo verificadas.
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Projeto Alto Paranaiba (Convênio Geofisico Brasil/Alemanha)

Esse projeto visa o estudo dos metassedimentos pré-cambrianos, ocorrentes no ex-
tremo sudeste de Goiás e áreas adjacentes de Minas Gerais. Trata-sè de levantamento ga-
maespectrométríco, com discriminação de U, Th e K. Está em fase de execução, não havendo
ainda resultados oficiais.

OUTROS PROJETOS

Projeto Sudeste de Goiás

Visando testar principalmente os metaconglomerados basais do Grupo Ibiá, além
de zonas de contato de granitos e alcalinas com os metassedimentos do Grupo Araxá,
realizamos uma prospecção radiomètrica autoportada nessa região sudeste do Estado. Ob-
tivemos uma série de subsídios, como por exemplo a ocorrência de paleoplacers radioativos
em metassedimentos do Grupo Ibiá, na Serra dos Pilões em Minas Gerais, e indícios ra-
dioativos uraníferos nas bordas das chaminés alcalinas de Catalão I e II. Atualmente essa
área, está sendo objeto de pesquisas aerocintüométricas.

Projeto Cavalcante

Na região de Terezina/Cavalcante, há uma extensa faixa radioativa nos xistos e
veios de quartzo do Pré-cambriano indiferenciado, onde foram detectadas várias centenas de
indícios radioativos em superfície, uns toríferos, outros uraníferos. Foi então selecionada, pela
importância de seus indícios radioativos, uma área de 850 ha, onde foram feitos levantamen-
tos radiométricos a pé, na malha de 75 m; geologia de detalhe na escala 1:6000 e sondagens.
Perfuramos cerca de 11.000 m de sondagens, sendo cerca de 3.000 m de wagon-drill e 8.000
m de sondagens rotativas a diamante. Os indícios radioativos após esses trabalhos, reve-
laram-se superficiais e sem persistência vertical.

Atualmente, com base nos resultados que estão sendo obtidos na verificação de
anomalias aéreas do projeto Serra da Mesa, sabemos que essas ocorrências se estendem até
cerca de 100 km ao norte, onde há torbernita visível e teores de 5,0% de UßOg em amostras
seletivas. Assim sendo, é impossível extrapolar os resultados obtidos na área teste, para uma
região tão grande, e deveremos fazer uma reinterpretação dos dados, em função dessas novas
descobertas.

PERSPECTIVAS

Numa análise bem superficial, devido ao caráter preliminar dessas pesquisas que
se distribuem por todo o Estado de Goiás, as perspectivas uraniferas, são boas, principal-
mente baseando-se nas ocorrências uraniferas dos sedimentos da Formação Ponta Grossa
(Denoviano) e nos xistos e granitos da área do projeto Serra da Mesa. Além disso, com a
execução do Convênio Brasil/Canadá, que cobrirá uma extensa faixa de metassedimentos pré-
cambrianos, com levantamentos gamaespectroniétricos, deveremos obter uma série de indícios
aéreos realmente promissores.
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MINERALIZAÇÃO DE URÂNIO E MOLIBDÊNIO
NO PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS, MG

A. GARCIA DE OLIVEIRA*

RESUMO

Eat» o i vários indicio» de radioatividade anãnimala no Planalto Celdenw, alguns se destacam pela particular concen-
tração de urâneo e molibdénio. associados com fluoriti negra, piriU, lircão micro-cristalino e algum torio, corno constituintes essenciais.

Ette á o cado do Campo de Agostinho e do Indicio "A" do Setor C/09, cujas características de jazimanto, hoje bem
conhecidas, já permitem sua classificado na categoria de deposito de razoável porte, representando por outro lado, parcelas important««
des reservas brasileiras de urânio, stualmente disponíveis.

Ambas as áreas, a exemplo de outras anomalias de aspectos semelhantes em superili», situam-se aobre uma vasta
rsgiio da parte centro-SE do Planalto, onde predominam tinguaitos hidroUrmauiados e seus produtos de ratemperismo, em contacio
com maciços d« foyaito de textura media a grosseira.

Os teores ds UgCv e M0O3, de acordo com os resultados de análises, s l o regularmente distribuídos em extensas faixas
fQonianas ou corpos lenticulans de geometria e comportamento químico variáveis. A mineralização.ocorre sempre de maneira mais sig.
nificativa e com boss espessuras, *tê níveis inferiores aos 300 m ds profundidade, dependendo de condições tectânicas favoráveis •
de uma maior alteração das encaixantea pelos fenômenos hidrotermais e de intemperismo.

No Campo de Agostinho, com cerca de 45h», oa trabalhos de avaliação, inchiaive galerias de desenvolvimento mineiro,
foram concluídos pela CNEN, em 1972, enquanto que no Indicio "A" do Setor C/09, de perspectiva« bem mais otimistas, os mesmos
estudos ainda prosseguem apenas com campanha» de sondagens, nas extensões laterais da área mineralizada de lBOha, atualmente sob *
responsabilidade da CBTN.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA MINERALIZAÇÃO

Geologia e Tectonic«

Num sentido amplo de distribuição, os diferentes tipos de ocorrências radioativas
no Planalto de Poços de Caldas, aparecem nitidamente subordinados a uma série de fatores
geotectônicos, hidrotermais e de intemperismo,' como elementos determinantes de suas causas
e tipos de associação.

Isto é o que pretendem provar os mapas de sintese radiomètrica e geológica
(Anexos I e II), onde cada classe de anomalia ocupa setores com características geoestni-
turais próprias e numa clara disposição de suas áreas, nos limites de grandes estruturas
anelares, à semelhança de chaminés vulcânicas secundárias.

A mais importante dessas estruturas, localiza-se na região centro-leste âo Planalto,
ou seja, limitada em parte pela principal faixa de hidrotermalismo {rocha potàssica), com
uma particular abundância de indícios de falhas, brechas tectônicas, silicificaçâo e profundo
hntemperismo das encaixantes.

•CNEN
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PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS
Síntese Radiomètrica
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SÍNTESE GEOLÓGICA
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Controle Estrutural das
Mineralizações Radioativas

no Planalto de Poços de Caldas
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Anexo 3
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Seu contorno, bem visível no mosaico de fotografias aéreas, se destaca também
sob o ponto de vista radiomètrico, pela seguinte distribuição dos diversos setores anômalos:
(Anexo III).

a) quase no centro da área - ocorrência de tòrio e terras rnras do Morro do Ferro,
em'presença de diqu.es de magnetite encaixados em camadas argilosas que persistem até
mais de 100 m de profundidade;

b) no« limites sul, SW e W - concentrações da mineralização molibdo-uraní-
fera do Indício "A" do Setor Ç/09, Campo de Agostinho, etc, nos contactes da litologia de
rocha potàssica e foyaitos hidrotermalizados, com tinguaítos e fonóìitos;

c) nos limites SE e E - mineralização de urâneo e molibdênio, em coexistência
com filões de caldasito uranifero, ainda dentro do mesmo contexto litològico anterior, mas
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com ação bidrotennal mais fraca, conforme nos Campos de Bursa, João Luizinho, Taquari e
Dna. Rita;

d) DOS limites N e NW - apenas indícios de caldasito, ou seja, com altos teores
de urânio e zircònio, em zonas de tinguaítos e foyaitos sem fortes evidências de alteração
hidrot.Tmal, como nos Campos de Pouso Alegre, Tororó, Cachoeira Norte, etc.

Do ponto de vista da mineralização molibdo-uranífera, referida no item c, observa-
se que as melhores concentrações se verificam justamente em extensas zonas de esmagamer.uj
tectônico, do tipo filoniano e mergulho sub-vertical do Campo de Agostinho, e em forma de
corpos lentiformes sub-horizontais no Indicio "A" do Setor C/09, onde é comum o total in-
temperismo das rochas hidrotermalizadas até profundidades de mais de 50 m.

Estes fenômenos de alteração se repetem com intensidade variável em toda a
região central do Maciço, englobando estas duas ocorrências e várias outras áreas radioativas
de menor importância.

Em superfície, tais anomalias mostram de um modo geral, extensas coberturas de
solo ferruginoso e raros afloramentos dispersos em amplos setores de relevo muito aciden-
tado. As boas exposições de rocha in situ, quando existem, mostram a presença dos diferen-
tes tipos de nefelina-sienitos da região, quase sempre muito alterados, predominando a rocha
potàssica de tinguaíto, por vezes brechada e pseudo-leucítica.

Os valores de radioatividade anômala nestes casos, se distribuem nas proximi-
dades de maciços de foyaito de aspecto intnisivo, caracterizando manchas irregulares com as
seguintes subordinações geológicas e estruturais:

a) - sem orientação bem definida e em concordância com faixas mais oxidadas na
própria camada de solo eluvionar, conforme acontece no Indicio "A" do Setor C/09; (Anexo
IV).

b) - apresentando nítidos alinhamentos concordantes com as direções tectônicas
preferenciais de cada área e em correspondência com filões oxidados em ferro e manganês
[filões queimados), de mergulhos sub-verticais. Este é o exemplo mais comum e represen-
tativo dos Campos de Agostinho, e Taquari, além de outros indiciso vizinhos. (Anexo V).

Em profundidade, os perfis de furos de sondagem executados em várias áreas,
mostram em geral, uma distribuição litològica que varia pouco de uma ocorrência para outra
e cuja seqüência é mais ou menos a seguinte:

12) camadas de solo argiloso e bauxítico, de cor creme a marrom escuro, devido a
forte impregnação por óxidos de ferro amnganês,

22) rocha potàssica e/ou foyaito alterado, com espessuras variando entre 10 e
mate de 50 m no Indicio "A" do Setor C/09, e de 5 a 20 m no Campo de Agostinho e
outras áreas semelhantes. Estas rochas são normalmente bastante diaclasadas, de cor cas-
tanha, brechadas, bauxíticas e muito argilosas.

3!) principalmente tinguaíto hidrotermalizado, de cor cinza claro, com largas pas-
sagens de brechas tectônicas silicificadas que quando contém a mineralização, passam a
apresentar uma cor cinza escuro a quase negro, devido à presença de fluorita radiogênica e
minerais de molibdênio (principalmente jordsita).

Nas zonas mais ricas em urânio, estas brechas e suas encaixantes apresentam um
aspecto corroído com inúmeras cavidades de várias formas e tamanhos, provenientes, tanto
das próprias condições.de esmagamento, como pela argilização dos feldspatos e lixiviação
parcial dos cristais e massas de cristais de fluorita radiogênica e pirita. A mineralização se
concentra nestas estruturas brechadas em presença de uma cerrada rede de fraturas com
preenchimento maciço por minerais de argila, sempre em maior abundância nas proximidades
de pequenas falhas.

Radiometria

O background regional do Planalto de Poços de Caldas, situa-se por volta de 40 u
R/h.

Tendo como base esse valor de radiação de fundo, foram destacadas em toda a
região, (800 km2), mais de 1.500 anomalias puntais e em forma de mancha, cujas leituras ul-
trapassam 2 vezes o "BG".
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AVALIAÇÃO DO INDÍCIO
com M MOSTI«
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Anexo S

O mapa de síntese radiometrica (Anexo I), mostra a distribuição geral de ra-
dioatividade no interior do Maciço, onde mais de 90% das ocorrências com valores acima de
5 "BG", correspondem exclusivamente a antigas jazidas de caldasito e seus depósitos elu-
vionares.

Excluindo-se esse tipo de jazimento filoniano de zircònio, outros casos menos
freqüentes de alta radioatividade.se devem ainda as concentrações de tòrio associado a mi-
nerais de terras raras, conforme acontece nas regiões do Morro do Ferro, Campo do Cercado
e outras ocorrências menores do tipo impregnação em zonas de tufos vulcânicos.

Assim, apenas as fmnnw^nff com baixos valores radiometria» em superficie, ou
eeja, do tipo de Campo de Agostinho e Indicio "A" do Setor C/09, (2 a 3 vezes o "BG"),
podem representar ocorrências da mineralização de urânio è moEbdènio com algum interesse,
d—de que ae situem em área de características geológicas favoráveis.
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SECÇÃO VERTICAL
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Anexo 6

Nestes indícios, as zonas de minério propriamente dito, nunca afloram, situando-se
abaixo da espessa cobertura de intemperismo, isto é, em média de 20 e até mais de 250 m,
de profundidade. Dentro deste intervalo, as passagens de brechas mineralizadas muito pi-
ritosas, apresentam em vários níveis, o seu aspecto típico já mencionado, coincidindo com
faixas anômalas da perfilagem radiometrica em furos de sondagem desde 2 a até cerca de 30
m de largura em alguns casos, e picos máximos entre 1.500 C/s e 45.000 C/s.

Os valores mais constantes dessas passagens anômalas, e que podem ser represen-
tativos de conteúdo médio da mineralização uranifera em ambas as áreas atingem de 2.000 e
8.000 C/s que em termos de equivalência, tanto petos resultados de análises químicas como
pela reta de correspondência Ra/t^Og, indicam teores entre 0,12 e 0,35% de l^Og, com
uma participação do torio relativamente constante e da ordem de apenas 0,01% de ThOo em
média. (Anexos VI e VII).
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Anexo 7

No caso de valores muito altos, ou seja, acima de 15.000 C/s, essa equivalência
ultrapassa 0,70% de U3Og, mas não tem maior significado do ponto de vista de teor médio,
uma vez que correspondem apenas a pequenas passagens isoladas de enriquecimento excep-
cional, conforme acontece com freqüência no Indicio "A" do Setor C/09.

COMPORTAMENTO MINERALOGICO

Em todas as ocorrências molibdo-uraniferas da região de Poços de Caldas já es-
tudadas pela CNEN, os teores médios de urânio variam muito pouco, mantendo-se em geral,
por volta de 0,18% de l^Og.

O mesmo porém, já não acontece com os principais elementos a ele associados, ou
seja: a composição química aproximada nas duas áreas mais importantes, guardam entre si
diferenças marcantes, conforme mostra a Tabela I, onde, salvo no que se refere ao alumínio
e ao potássio, todos os demais resultados são bem mais altos no Campo de Agostinho do
que no Indício "A" do Setor C/09.

Em qualquer dos dois casos, assim como em outros indícios semelhantes, a sa-
nidina se destaca como mineral mais abundante (mais de 60%), seguida pela moscovita com
cerca de 13%, da fluorita com até 9%; da pinta com cerca de 5%; da zirconita com até
mais de 10% (Campo de Taquari) e finalmente de minerais de titânio com aproximadamente
3%.

Outros componentes menores tais como o fósforo, chumbo, litio, vanàdio, bàrio,
manganês, etc, também ocorrem porém com teores muito baixos.
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TABELA l

Análises do Instituto de Pesquisas Radioativas
de Belo Horizonte e outros laboratórios.

COMPONENTES

SiO2

AIÍOJ

K20
SO3
CaF2

MOO3

TiO2

ZIOJ

ThOj

U3O8

CAMPO DE
AGOSTINHO

54%
8%
7%

4,2%
3%

0,45%
2%

3,7%
0,03%

0,185%

INDICIO "A"
SETOR C/09

41%
24%

12,4%
2,5%
1,4%

0,06%
-

0,60%
0,01%

0,180%

Quanto aos desequilíbrios químicos acima indicados, os mesmos devem representar
justamente as diferenças de ação hidrotermal e de intemperismo, sem dúvida muito mais in-
tensos no Indício "A" do Setor C/09, provocando uma maior dessilicificacão das encaixantes,
e um considerável aumento no conteúdo de alumínio e potássio (argüizaçâo), além da lixi-
viação de outros minerais como a fiuorita, a pirita, o. molibdênio e, de modo mais dignifi-
cativo, do zircònio que passa de 3,7% de ZrO2 no Campo de Agostinho para apenas de cerca
de 0,60% de ZrO2 no Setor C/09.

A influência de tais fenômenos de alteração no condicionamento da mineralização,
pode ser observada também, através da evolução dos teores de urânio, molibdênio e zircònio'
em profundidade, conforme mostram os gráficos (Anexo VIII), construídos a partir de
análises químicas de mais de 200 furos de sondagem em ambas as áreas.

Verifica-se, por exemplo que:
I s) - Tanto no Campo de Agostinho como no Indício "A" do Setor C/09, as

maiores concentrações dos dois primeiros elementos (U e Mo), se localizam no intervalo de
intemperismo, entre as profundidades de 20 e 100 m, numa espécie de enriquecimento con-
trolado pelas flutuações dos respectivos níveis hidrostáticos e próximo das zonas de tran-
sição entre a faixa de "rocha potàssica" e o tinguaíto hidrotermalizado;

2B) • No Campo de Agostinho, com alteração bem menos profunda, esse intervalo
mostra uma perfeita correspondência dos teores de U 3O 8 e MOO3 com as percentagens de
^rO2- fe10 Porque, segundo os resultados de alguns estudos mineralógicos, também no mi-
nério do Indício "A" - C/09, tais elementos estão sempre associados com minerais de zir-
cònio e não raro aparecem fazendo parte da própria rede cristalina de zircfio metamítico. (1).

Ainda, segundo os mesmos estudos, foram identificados como minerais de urânio,
a autunita e a torbenita (secundários), além de proporções muito reduzidas de cofinita
jUSiO4(OH)4] e de uranotorianita (Th, U)O2.

3o) - Um segundo nível de enriquecimento também se destaca em profundidades médias
da ordem de 160 m, porém agora em ligação apenas com uma particular concentração de pirita,
fiuorita negra, e minerais de argila (*) no interior das zonas mineralizadas;

4a) - Finalmente, ias três considerações acima servem ainda para definir os diver-
sos graus de interesse deste tipo de ocorrência sob o ponto de vista químico, isto é, em fun-
ção de seus diferentes conteúdos de zirconio que conforme se sabe é um dos responsáveis
pelas características mais ou menos refratárias da mineralização.

Mo Indicio "A" do Setor C/09, por exemplo, esse grau de interesse é bem maior
em virtude das baixas concentrações de ZrO2, provenientes da lixiviaçgo parcial do zircão
uranifero, o que significa dizer, 'uma maior quantidade de urânio livre em seus corpos de
minério.
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EVOLUÇÃO DOS TEORES EM PROFUNDIDADE
(U3Og ,ZrO2eMo3)
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Anexo 8

(*) - O preenchimento argiloso em redes de fraturas ocorre de maneira mais abun-
dante, no interior dos níveis mineralizados mais profundos.

Por outro lado, os ensaios de tratamento químico concluídos em diferentes lotes
de minério, concordam em que as dificuldades de extração, assim como o aumento do con-
sumo de ácido, estão diretamente relacionados com a elevação das percentagens de zircònio e
pinta nas amostras testadas. (2) e (3).

De acordo com estas condições, os piores rendimentos obtidos, correspondem jus-
tamente aos minérios de profundidade. Entretanto, parece ter escapado à observação, o fato
de que estas arguas secundárias não portadoras de urânio contribuindo com uma grande par-
cela de finos na fração leve durante a fase de moagem, poderiam também ter considerável
influência como elemento consumidor de ácido.

RESERVAS

As estimativas de reservas constantes das Tabelas abaixo, correspondem aos cál-
efetuados em base em trabalhos de sondagem das campanhas, de 1968 a 1973.
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Assim, as informações referentes ao Indício "A" do Setor C/09, são ainda par-
ciais, uma vez que a área de interesse continua sendo ampliada através de novas pesquisas
no prolongamento SE de sua anomalia principal.

Campo de Agostinho

a) • Área útil: + 45ha.
b) • Espessura média dos filões: 2,5m.

TABELA 2

Cálculos do Distrito Mineiro de Poços de Calda: da CNEN

CATEGORIAS
DE

RESERVAS

Razoavelmente
Asseguradas

Adicionais
Estimadas

Totais

TONELAGEM
DE

MINÉRIO

444.546 t

111.136 t •

555.6821

TEORES MÉDIOS

%U3O8

0,188

0,140

0,178

%MoO3

0,666

0,499

0.633

RESERVAS
(em toneladas)

U3O8

835,7

155,6

991,3

MOO3

2.960,7

554,6

3.515,3

Indicio "A" - Setor C/09:

a) - Área considerada: 150ha.
b) - Espessura média dos corpos de minério: 4,3 m.

TABELA 3

Cálculos da Firma ARTHUR Mac KEE & COMPANY

CATEGORIAS
DE

RESERVAS

Razoavelmente
Asseguradas

Adicionais
Estimadas

Totais

TONELAGEM
DE

MINÉRIO

Raia urânio
565.110 t
Para molibdênio
307.330 t

Bua urânio
199.240 t
A n molibdênio
458.020 t

Farauiinio
764.350 t
Rui molibdênio
765.350 t

TEORES MÉDIOS

%U3OB

0,159

0,158

0,158

%MoO3

0,513

0,424

0,460

RESERVAS
(em toneladas)

Ü3O8

896,5

314,1

1.210,6

MoO3

1.576,1

1.942,6

3.518.7

RESERVAS ACUMULADAS

Nota - Os volumes de minério das Tabelas 2 e 4, se referem a minério seco, para
o qual foram arbitrados os seguintes fatores de correcio:
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a) - Taxa de umidade: 10%
b) - Fator de diluição: 15%
e) - 'Teor de corte" mina: 0,10% de U3Og

TABELA 4

CATEGORIAS
DE

RESERVAS

Razoavelmente
Asseguradas

Adicionais
Fstimadas

ToUJs

TONELAGEM
DE

MINÉRIO

1.390.4791

371.186 t

1.761.665 6

TEORES MÉDIOS

%UjO8

0,198

0,193

0,197

%MoO3

0,15

(?)

0,10
(?)

0,139
(?)

RESERVAS
(em toneladas)

U3O8

2.753,2

716,4

3.469,6

MOO3

2.085,7

-371,2

2.4S6.9

TABELA 5

COM base em informações obtidas até fins de 1973

CATEGORIAS
DE

RESERVAS

Razoavelmente
Asseguradas

Adiciomiis
Es ti mad is

Potenciais ou
Recados

Totais

RESERVAS ACUMULADAS
AGOSTINHO +1ND. "A" - C/09

u3o8

3.588,91

872,01

4.000,01

8.460,91

MOO3

5.046,41

925,81

3.000,01

8.972,21

TEORES MÉDIOS

% U 3 O 3

0,193

0,166

0,12

%MoO3

0,428

0,300

0,10

CONCLUSÕES

Ia) • O estágio atual das pesquisas de urânio no Planalto de Poços de Caldas
apresenta, entre outros resultados, uma série de informações a respeito de suai anomalias
radioativa: «m superficie, e dos diferentes tipos de mineralização que lhes deram origem;

2°) • A CNEN estudou com bastante detalhe, várias dessas áreas, segundo suas en-
caixantes, atitudes de seus corpos mineralizados e características de associação com fluorite, pinta e
minerai« de zirconio, torio e molibdênio;

3£) • O principal 'grupo de tais ocorrências, inclusive caJdasito de alto toor em zir-
conio, situa-se na vegião centro-leste do Planalto, com predominância de tinguaitos, por vezes
muito alterados por efeitos de ação hidrotermal e de intemperiamó, onde se observa nitida
disposição dos indícios anômalos, nos limites de uma estrutura circular, a semelhança de
chaminé secundária;

4*) - Sob o ponto de vista de uranio e molibdênio, o Campo de Agostinho e prin-
cipalmente o Indicio "A" do Setor C/09, se destacam entre essa« anomalias, como únicos
depósitos atualmente bem estudados por sondagem e galerias de desenvolvimento mineiro,
compì «udendo, até o momento, as primeiras reservas uramferas de provável interesse

ftio. tyhwidaff em áreas de sienitos alcalinos;
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&£) - Esta espécie de mineralização raolibdo-uranífera, classificada pelos testes de
beneficiamento químico, na categoria dos minérios semi-refratários, devido a sua associação
complexa com minerais de zircònio, deverá, a partir de 1975, entrar em fase de estudos tec-
nológicos numa instalação piloto, visando otimizar seus resultados de tratamento já obtidos
era escala de laboratório;

6-) • As reservas atualmente disponíveis nos depósitos de Agostinho e do Setor
C/09, têm condições de serem ampliadas a curto prazo, por trabalhos de sondagem em
outros indícios semelhantes, dependendo dos ensaios de viabilidade econômica programados
para a usina-piloto da CBTN em Poços de Caldas.

PROJETO POÇOS DE CALDAS
too no itoo itoo M

- KMMAN0>CARWNim0-KVaHIAN0
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OCORRÊNCIA DE URÂNIO DA FAZENDA SÃO TEODOSIO
CURRAIS NOVOS, RN - ANOMALIA AN-78CN

JOSÉ CELSO FAVALI», JOSÉ REGINALDO LIMA VERDE LEAL*

ABSTRACT

Th* i m k of c n u i o mdiometric anomali** discovered in th» Snidò Geoayncline w e n »elected for intensiv« atudy be-
eau» of th* ahnuerity of th< geology to Dut of known unnium depoait* in other p«rte of the world. ,

The uranium mmeraKiation i t S l o Teodosio Perm, near Currais Novo«. RN, on th* Serrinha Anticline axia, occur» in
Alaakite similar to that at Rawing in Southwcit Africa. Th* Roaaiag depoait à the beat example of the model proposed by Armstrong
11974) ai Porphyry Uranium Depoait*. That uranium depoeit praaenu low grade of uranium content, about 0,030% (^Og and hundred
thouaand* ton* of uranium oxida. *

At Sao Teodòaio occur* 650 m.y. alaakitic pagmatKic graniu and fmmet-quarti-biotita-achiata of Scridf Formation, Up-
per Précambrien. The** older rock* a n cut by diabaae* dyke» od Upper Terciary eg«. -

Uranium mineralization ia aauciated with pegmatitic granite bodi** (imilar to dyke* and ailla. ~ .
The moat common uranium mineral* are: uraninite, mata<autunit* and uranophane. Oligoclaae, micralin* and quarts ara

the moat frequent minerala. Aceeaory minerals ere magnetite, titanit* and zircon.- '
Uranium oxide content at Sao Taodòaio ia 0.023 O and avenge Ihicknaaa ia 2,80 m.

%

RESUMO

Dae anomalias radiometrie» daacobtrta* na Geo««inclinai do Seridó, alguma* pela aemalhança com determinado* tipoe
de deposito* de uranio conhecido* no mundo, foram *el*cion*daa para e* tudo-test*.?

A «orrenda da Fazenda Sao Teodóaìo, proximo a Curraii Novo* • RN, no eixo da anticlinal de Serrinha, lembra em
muitoB aepectoe o alaakito minerelizado de Rôseing, no Sudoeete Africano. Ai exist* o modelo típico de urlnio porfirttico proposto por
Armstrong US74) caractaratado pelo baixo teor de UgOp, com o valor midio de 0,03% • reeerva da ordun de centena« de milhar** d*

Em S l o Teodosio, ocosraui granito« pegmaüidea, tipo eleakitoa, de 550 m.e.. granada e quaruo-bkitiu-xisto«, da For-
aueto S a i d s , do Pré<ambriano Superior e dionee de diaba«» do Tardar» Sup«rior. :-

A miMimlkacio d« urânio eetá naleionada aos granito* pegmatoids* ou* ocorrem como estrutura* tabuiaraa atmeOianu*
* eolairas a diques. Oa aegumt** mineraie da urlnio foram identificados: uraninita, meta-autunita • uranofano. Magnatita, titanita • xir-
omite e lo o* aceeaòrioa mai* frequente«. Oligodasìo, mkroclina • quartzo, à» veie* «ehuneçados, ieuie««ntam o* minaraia «eandai*.

O teor medio obtido^ atreves d* analises de testemunho* foi d* 0,023'."< UjOj para tuna aspanura real d* 2,(0 m.

INTRODUÇÃO

Os primeiros trabalhos sistemáticos de pesquisa de urânio na região do Seridó,
abrangendo grande parte dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, foram feitos de
setembro a dezembro de 1972, constando de projetos de Reconhecimento Radiogeológico
Autoportado.

•CNEN
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Os 3 Projetos NE/103 - Currais Novos. NE/104 - Caicó e NE/105 - São Rafael,
abrangeram uma área de 36.300 km2, tendo sido encontradas 185 anomalias radiométrícas,
além de 1. 'Hectadas anteriormente, em viagens técnicas.

Posteriormente estas 185 anomalias foram selecionadas, considerando-se diversos
fatores como teor de U3O8. relação U : Th, presença de minerais uraniferos, estruturas tec-
tônicas associadas, etc. Deste modo 32 anomalias foram catalogadas como 32 indícios de
urânio, quase todos eles situados próximos a eixos de anticlinal.

Desses indícios aqueles posicionados na região de Currais Novos, transformaram-
na numa das áreas mais promissoras, sendo assim escolhida para um programa inicial de
pesquisa.

Nessa região, pelas condições geológicas favoráveis, grande extensão dos aflora-
rr.entos, teor relativamente elevado de l^Og na superficie e similaridade com algumas jazidas
conhecidas no mundo, a An-78-CN, localizada na Fazenda São Teodosio, a 22 km a nordeste
de Currais Novos, foi selecionada para uma pesquisa mais intensa (Fig. 1).

ni l-MM«mMflOMMMMU»M-ft-H-CMII/7*

A área anômala principal pode ser circunscrita por um retftngulo de
2.000 X 1.600 m.

Em janeiro de 1973 foi iniciado o Detalhamento de Indícios, com mapeamento
geológico e radiomètrico na escala 1:1.000, e amostragem sistemàtica de superficie em uma
área de 1.000 m X 720 m.

O mapeamento, resultados de análises de amostragem sistemática, tipo de mi-
neralização uranifera confirmaram os prognósticos iniciais, quanto à favorabilidade da área.
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A etapa seguinte foi a elaboração de um Plano de Sondagem, iniciado em dezem-
bro de 1973 e ora em andamento.

METODOLOGIA

Reconhecimento Radiogeológico Autoportado

Os trabalhos de Reconhecimento Radiogeológico Autoportado, executados em cada
área. constaram da execução de p_erfis radiométricos, com medida continua da radioatividade,
através de cintilômetro SRAT-SPP-2.

Foram consideradas anomalias apenas as áreas que apresentaram radiação média
de 2 a 3 vezes superior à radiação de fundo.

Detalhamento de Indícios

Na fase de Detalhamento de Indícios (mapeamento geológico-radiométrico, escala
1:1.000) foram feitos perfis perpendiculares às estruturas a cada 20 m com medidas de ra-
diometria e descrição geológica de pontos, ao longo do perfil, com mesmo espaçamento.

Amostragem sistemática foi feita em duas área. Na primeira, a área amostrada foi
de 10 X 20 m, com amostragem e medida da radioatividade a cada 5 m enquanto a segun-
da, 30 X 40 m, com procedimento idêntico, foi feita a cada 10 m.

Duas trincheiras foram ainda abertas para se observar o comportamento da ra-
dioatividade até 1 m de profundidade.

Sondagem Exploratória

Dado o comportamento irregular dos corpos mineralizados na superficie e a neces-
sidade de se conhecer seus comportamentos em subsuperficie, foi programada uma campanha
de sondagem com testemunhagem continua com furos verticais, em malha quadràtica de 100
m. A profundidade dos furos foi estabelecida em 100 m, porém, com variações de mais ou
menos 50 m.

Todos os furos são gamaperfilados imediatamente após seu término.
O teor químico, calculado através de determinações por.neutrons retardados, é ob-

tido pela análise dos niveis mineralizados que são amostrados em porções de 10,20 ou 50 cm,
tomando-se como referência o perfil de raios gama.

GEOMORFOLOGIA

Morfologicamente a área de Currais Novos caracteriza-se por uma planicie com
relevo variando de 200 a 300 m, pontilhada de inselbergs, à cota média de 500 m, com topos
nivelados, sendo comvm em torno da área a forma de mesetas com cotas da ordem de 700
m.

Na área da An-78-CN a geomorfologia não difere da regional. De uma planície
sobressaem várias elevações, sendo a maior delas a da anomalia An-78-CN. Não chega a
constituir um inselberg típico, ela é formada por inúmeros corpos alongados, muito próximos,
formando um conjunto que se destaca na topografia plana.

ASPECTOS GEOLÓGICOS

Gwlogia Regional

A área em apreço é recoberta por rochas pré-cambrianas da Série Ceará, de Cran-
dali (1910). Ê composta de 2 grandes grupos metassedimentares algonquianos, Caicó e Seridó
(Meunier. 1964) que repousam discordantemente sobre o embasamento arqueano predominan-
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temente migmatítico. Ora sotoposto, ora cortando estes grupos, ocorrem as rochas da Se-
qüência Magmàtica Pré-Cambríana (Ferreira & Albuquerque, 1969), (Fig. 2).
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A seqüência inferior. Grupo Caicó, que aflora na maior parte da área, é consti-
tuída predominantemente por gneisses intercalados com metarcóseos, quartzitos, anfibolitos e
xistos parcialmente migmatizados, sendo freqüentes lentes possantes de calcário e tactitos
scheelitíferos.

A migmatização que mascarou a seqüência sedimentar original, impossibilita a
separação das formações deste grupo.

Já no Grupo Seridó, onde a migmatização atingiu apenas pequena área de parte
da seqüência, foi possível o desmembramento em 4 formações, abaixo discriminadas, da base
para o topo:

• quartzitos e metaconglomerados (Ebert, 1956)

• epidoto, gnaisse de cor cinzento-azulado
(Ferreira, 1967)

'- biotita-xistos (Moraes, 1924)

• filitos, sericita-xistos e quartzitos (Barbosa, 1964).

Formação Equador

Formação Jucurutu

Formação Seridó

Formação Cachoeirinha

A seqüência Magmàtica Pré-Cambriana é constituída principalmente de granitos
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pórfìros a biotita, granitos pórfiros a homblenda, granitos finos, granites grosseiros, gra-
nodioritos, granitos alcaiinos, gabros, anfibolitos e charnoquitos. Os 2 primeiros tipos de
granitos, seguidos dos granodioritos, dentre as rochas da Seqüência Magmàtica Pré-
Cambriana, são os de maior distribuição na área, enquanto que os demais formam corpos de

~^~\j-* comATO urotõnco F IMW3- IMM «eOLOaCO DA ANOMALIA AK-78-CN

DETALHAMENTO DE INDÍCIOS- C N E N / 74
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l i

Na área do Seridó o estilo tecténico predominante é de dobramento simples, com
dobras de eixos próximos à horizontal, com terminações periclinais.

Destacam-se na área, duas grandes orientações estruturais com direção NNE-SSVV
e E-W, a primeira aparecendo em diagonal na Folha do Seridó e a última conhecida como
Lireamento de Patos, na região S. Os falhamentos transcorrentes são mais freqüentes, se-
guidos de falhas de gravidade.

Geologia Local

Geologicamente a anomalia 78-CN é constituída de corpos de granito pegmatóide
que ocorrem nos xistos da Formação Seridó. (Fig. 3).

EstratigraCcamente este xisto ocupa o topo da Formação Seridó e trata-se de um
biotita-xisto granatifero.

Na área, possivelmente devido à influência do granito, este xisto sofreu gnais-
sificação, sendo sua característica mais freqüente a de um xisto gnaissóide ou mesmo gnáis-
sico. Intercalados ao xisto gnaissóide são comuns lentes de granito gnaisse e quartato, de
certo oriundos de sedimentos psamiticos associados à deposição pelitica que originou o xisto
Seridó. Estas lentes normalmente não ultrapassam 3 m de espessura.

Os contatos dos corpos graniticos com o xisto gnaissóide são ora planeres, ora
totalmente irregulares, mas sempre bruscos, normalmente com enriquecimento de biotita nos
bordos do xisto, próximo ao granito. Em nenhum ponto da área se observou até agora um
contato gradativo entre o xisto gnaissóide e o granito pegmatóide. São comuns ramificações
de granito pegmatóide, dentro do xisto gnaissóide, sob forma de veios com 2 a 3 m de ex-
tensão e 2 a 3 mm de espessura.

Os corpos de granito pegmatóide, apesar de irregulares, têm tendência a serem
tabulares, sendo algumas vezes acunhados. (Fig. 4). Normalmente não ultrapassam 300 m,
segundo a direção e ao longo do mergulho, atingem extensões maiores. Sua espessura má-
xima até agora verificada é da ordem de 50 m. (Fig. 5).

A denominação de granito pegmatóide utilizada no campo contmua sendo mantida
por ter sido julgada pelos autores como o que melhor caracteriza a rocha.

O granito pegmatóide de coloração ròsea apresenta basicamente duas facies bem
distintas petrograficamente. porém não sendo possível a separação em um mapeamento.

Uma das facies pode ser caracterizada como um granito grosseiro. Sua textura é
granular hipidiomórfica e o oügodásio predomina sobre a microclina. A outra fades tem
característica de pegmatite homogêneo, com textura gráfica predominando a microclina sobre
o oligoclásico.

O quartzo é o segundo mineral mais abundante em ambas as fades, com biotita
subordinada, e os minerais acessórios comuns a ambos são: magnetita, titanita, zirconita e
allenita, pinta e calcopirita e secundários, seridta, moscovita, clorita e calata.

Os minerais de urânio mais freqüentes são uranofano, autunita e uraninita. Este
último observado em superfície e testemunhos de sondagens, sempre associado a fades
graníticas e os demais somente em superfície, associados a ambas as fades.

Na facies granular hipidiomórfica são comuns inclusões de microcuna no oligo-
dásio, enquanto na fades pegmatitica a microclina é normalmente pertidea, ás vezes for-
burnente.

São comuns faixas de pegmatito homogêneo e diques' de aplito e granito fino no
granito pegmatóide, bem como veios de quartzo.

Os diques de diabásio datados do Terciário Superior têm orientação preferencial E-
W com mergulho variável, porém sempre forte e cortam todas as rochas da área, sendo o
contato sempre brusco e plano, sem nenhuma aureola de contato nas encaixantes.

Tectonic« Local

Estruturalmente a área se dispõe ao longo d* anticlinal de Serrinha de Currais
Novos, próximo a uma das terminações periclinais. Nesta mesma anticlinal, na região axial,
foram encontradas no Reconhecimento Radiogeológico Autoportado, mais 4 anomalias.

A parte até agora conhecida da anomalia localiza-se na faixa do eixo para a aba
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audeste da anticlinal, tendo o xisto gnaissóide uma atitude regular N20E 20SE que é a
atitude ragionai da aba.

As variações locais na atitude do xisto são devidas à presença do granito peg-
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tnatóide e pequenas falhas de gravidade com reduzido rejeito vertical.
Dois sistemas de fraturas, anteriores ao granito, são mais notáveis, o primeiro

N80W 35SW e o segundo N35W 38SW.
Devido a uma inflexão no eixo da anticlinal na área da anomalia, observada em

mapas na escala 1:250.000, torna-se difícil uma associação perfeita entre os esforços tectô-
nicos e os sistemas de fratura, sem um mapeamento mais detalhado de toda a área. No en-
tanto, é possível supor ser o primeiro sistema de fraturas paralelo à direção principal do es-
forço e o segundo sistema caracteriza as fraturas de cizalhamento. Ocorrem, também, porém
sem tanta freqüência, 2 sistemas de fraturas N50W 35SW e N5E vertical.

Praticamente todos os corpos de granito pegmatóide, quando se apresentam com
formas alongadas têm preferencialmente a direção de um destes tipos de fraturas, sendo mais
freqüentes as orientações dos 2 principais tipos mencionados.

De uma maneira geral os corpos de atitude N80W 35SW sâo concordantes com o
xisto, que nestes locais assume atitude anômala. Nos demais casos, via de regra, os corpos
de granito pegmatóide são discordantes do xisto.

Na realidade, não se trata nem de diques e soleiras clássicos, tendo semelhança
com estes 2 tipos de estruturas tabulares.

Após a formação do granito pegmatóide, ao que parece, não houve nenhuma fase
de tectonismo intenso, mas apenas pequeno movimento ao longo dos planos de xistosidade
devido talvez ao próprio granito. Esta afirmação advém do fato de não se observar nenhuma
orientação dos minerais, no granito pegmatóide e os veios de mesma idade desta rocha,
quando paralelos à xistosidade. se mantém planos e quando cruzam os planos de xistosidade
formam dobras ptigmáticas.

Mineralização Uranifera

O único minério primário de urânio até agora determinado foi a uraninita. Em
apenas uma amostra de superfície ela foi encontrada. Sua ocorrência é mais comum em furos
de sondagem onde minerais secundários inexistem ou não foram encontrados.

A uraninita ocorre principalmente nos interstícios dos grãos sob forma de par-
tículas sub-microscópicas. A mineralização disseminada ocorre apenas em determinados níveis
e não em toda a rocha.

Em algumas amostras observou-se a substituição diadocdca do zirconio pelo urânio
na zirconita.

Os minerais secundários ocorrem nos interstícios dos grãos, em planos de divagem
dos minerais, em micro fraturas e principalmente em juntas de esfoliação próximos a super-
fície.

A solubüidade média, tanto de amostras de superfície, quanto de testemunhos de
sondagem, é da ordem de 90%, chegando em certos casos a 100%, em água ligeiramente
atídulada.

Setenta análises químicas semi-quantitativas, de amostras de testemunho da área,
têm revelado até agora teores de Na2O~ muito mais altos que os de K2O, nos níveis mais
mineralizados, enquanto que quando os teores de K2O eram maiores ou sensivelmente iguais
aos de N2O os teores de urânio eram geralmente mais baixos (Quadro 1).

Em profundidade os teores mais elevados em urânio são em sua quase totalidade
associados à textura granular hipidiomórfica grosseira, enquanto na textura gráfica, raramen-
te altos teores em urânio, sâo encontrados. Nra níveis mineralizad» os teores de magnetite e
titanita sfio mais elevados.

No Quadro 2 sfio apresentadas as variações da relação U/Th com teor, nos tes-
temunhos de sondagens. A média desta relação é 3 /1 .

As análises químicas de amostragem sistemática da superfície, revelaram teor
médio de 0,050% U3O8 e 0,010% ThO2.

No Quadro 3 estão relacionados alguns resultados de análises dos níveis mine-
ralizados, tendo revelado um teor médio de 0,023% para espessura de 2,80 m.
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QUADROl

Resultados de análises químicas semi-quantitativas
de 40 amostras de granito pegmatóide

Relação K/Na

K maior que Na
K igual ou pouco maior que Na
K menor que Na
K muito menor que Na

200 ppm

7,14%
12,85%

7,14%
4,28%

TEOR-

200 - 300 ppm

4,28%
4,28%
2,85%
2,85%

U3Og

300 ppm

5,71%
8,57%
8,57%

31,42%

Em 6 casos

Observação

em que o teor de urânio
foi superior a 1000 ppm

a -
b -
c -
d -

3 casos:
1 caso:
1 caso:
1 caso:

Na K
Na K
Na = K
Na K

QUADRO 2

Relação U/Th

U muito maior que Th
U maior que Th
U igual a Th
Th maior que U

200 ppm

10,00%
7,14%

12,85%

200 - 300 ppm

7,14%

4,28%

300 ppm

50,00%
8,57%

Observação

Dos 9 casos em que o urânio foi inferior
ao'tòrio, em 2 casos ThOj foi superior a
300 ppm, em 2 outros casos entre 200 e
300 ppm e nos 5 restantes infeiior a
200 ppm, como o urânio.

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

A demanda de combustíveis nucleares, no mundo, devido à crise energética,
modificou totalmente o panorama econômico do urânio.

Segundo Armstrong, do USGS, as reservas potenciais de urânio nos Estados
Unidos, a 8 dólares a libra peso se esgotarão em 1987, as de 15 dólares a libra peso se es-
gotarão em 1994 e no mundo as reservas potenciais a 10 dólares a libra peso estarão
exauridas em 1984, considerando-se a não descoberta de novos depósitos neste periodo.

Ainda segundo aquele geólogo, de 1948 a 1972, o teor de urânio minerado nos Es-
tados Unidos variava de 0,323% U3O8 em 1950, a 0,195% U3Og em 1968, com teor médio
no periodo, de 0,235% U3O3. Segundo os prognósticos, para o próximo quarto de século,
teores de 0,03% U3O3 serão econômicos.

Com isso, um novo tipo de depósito tem sido objeto de maiores estudos. Trata-se
dos chamados depósitos de uranio porfirítico. O termo advem do fato de terem estes de-
pósitos similaridades históricas, econômicas e geológicas com o cobre porfiritico e não por
sua associação íntima com rochas porfiríticas.

Segundo Annstrong as características do modelo geológico proposto para depósito
de urânio porfirítico, são:

Rochas Hospedeiras • granito a biotita, alaskito, granito leucocrático, granito
gráfico cortado por aplitos e pegmatites da composição similar;

Mineralogia • uraninita primária, uranotorianita, minerais negros radioativos e
disseminação iònica e molecular de urânio; minerais secundários próximos à superfície; a
uraninita contém quantidades de tòrio e terras raras similares èquelas encontradas no ura-
ninita de pegmatitos; maioria do urânio facilmente lixiviável, abundante minerais minérios
disseminados e também preenchendo juntas, fraturas e outros espaços abertos; a maioria dos
minerais minérios é microscópica a submicroscópica em tamanho;

Distribuição • a maioria.do urânio está contida nos minerais félsicos e varietais;
•o i to pouco urânio presente nos minerais acessórios; algum mineral minério na rocha en-

Rochas não metamorfizadas são mais favoráveis.
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QUADRO 3
Ni'veis radioativos do setor São Teodosio

l'URO

ST/S-1
ST/S-1
ST/S-2
ST/S-2
ST/S-2
ST/S-3
ST/S-3
ST/S-3
ST/S-4
ST/S-5
ST/S-6
ST/S-7
ST/S-9
ST/S-10
ST/S-18
ST/S-11
ST/S-U
ST/S-12
ST/S-13
ST/S-14
ST/S-15
ST/S-18
ST/S-20

PROFUNDIDADE
m

6 ,30 -
10,15-
6,50-

28,45 -
45.0S -

3 ,05-
11,75 -
79,05 -
27,35 -
22,40 -

112,15-
23,05 -
96,00 -
25,15 -
99,40 -
54,45 -
56,45 -
28,60 -
21,25 -
47,45 -
67,55 -
90,00 -
19,30 -

9,40
13,85
7,20

29,25
46,35

6,05
13,15
80,85
28,75
26,10

113,25
35,45
97,00
27,30

100,90
55,05
56,85
23,80
22,75
60,75
69,35
91,80
21,90

ESPESSURA REAL
m

2,70
3,20
0,60
0,70
1,10
2,60
1,20
1,55
1,20
3,20
0,95

10,75
0,85
1,85
1,30
0,50
0,35
1,05
1,30

11,50
1,55
1,55
2,25

%U O

0,010
0,020
0,039
0,038
0,095
0,026
0,015
0,012
0,019
0,025
0,016
0,017
0,021
0,024
0,053
0,025
0,016
0,016
0,021
0,015
0,020
0,014
0,030

Comparando-se as características geológicas da área com as do modelo proposto
por Armstrong, para os depósitos de urânio porfirttíco há de se notar uma semelhança mar-
cante, podendo-se enquadrar perfeitamente a anomalia An-78-CN dentro do grupo de ocorrên-
cias de urânio porfirttíco. - -

Após 10 anos de pesquisa e 60.000 m de sondagens realizadas, as ocorrências de
Rössing, no Sudoeste Africano, enquadradas como exemplo típico de depósito de urânio por-
firüko, revelaram teores de 0,02 a 0,04% U3Og e reserva em ionie de 150.000 t de UßOg.

Isto significa que já agora o limite do teor estabelecido para os próximos 25 anos
pode ser atingido desde que a tonelagem seja alta.

CONCLUSÕES

Em toda a área agora não se observou nenhum indicio concreto de que o granito
pegmatóide tenha sido formado a partir de sedimento pré-existente.

For outro lado, uma rocha ignea numa área restrita é relativamente uniforme em
granulometria e composição química, caracteres não observados na anomalia An-78-CN.

Nas anomalias conhecidas na área do Seridó tipo urânio pórfiro, as rochas gra-
nitícas associadas aos granitos pegmatóides, tais como granodioritos (An-77-CN), granitóides
(An-40-CMj e pegmatites homogêneos típicos (An-13-CA), não são mineralizadas.

Segundo Gabelman a relação U/Th = 3/1 sugere urânio de alta temperatura por
substituição de minerais mais antigos.

f i
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Face a estas observações os autores sugerem a possibilidade, inicialmente, da for-
mação de uma fase granitica grosseira, de origem não bem caracterizada. Quanto à mine-
ralização de urânio, duas hipóteses sfo plausíveis:

esta fase poderia ser rica originalmente em sódio e urânio singenético, cujo con-
trole de deposição seria a magnetita e a titanita mais diretamente associadas ao sódio que ao
potássio;

é possível também que a fase granitica original não fosse ríca em urânio, assim a
piineralização uranifera estaria relacionada a uma fase hidrotermal hipotermal posterior, com
enriquecimento em oligoclásio. Esta conclusão seria calcada na presença de moscovita, se-
ricita, calcita, secundárias típicas, de alteração hidrotermal e também pela presença de in-
clusões de microclina no oligoclásio.

Em ambas as hipóteses a facies pegmatóide estaria relacionada a um k •
feldspatização, posterior à mineralização uranifera.

Pelos resultados revelados em análises dos níveis mineralizados, verifica-se que
grandes espessuras estão relacionadas a teores mais baixos, enquanto que teores altos geralmen-
te ocorrem em pequenas espessuras. As condições ideais, de grandes espessuras e teores, re-
lativamente altos, somente foram encontrados nesta fase dos trabalhos, em áreas muito res-
tritas. É possível que estas últimas condições somente sejam encontradas nas zonas de
dobramento apertados, onde haveria possibilidade de concentração do urânio, por migração,
para áreas de menor tensão, como zonas axiais das dobras. Há também possibilidades de
uma concentração secundária por solubilização da uraniiiita primária devido às águas me-
teóricas e deposição dos minerais secundários de urânio em zonas de cizalhamento, onde a
permeabilidade e porosidade são maiores. No estágio atual da pesquisa estas concentrações
foram encontradas somente na superfície, porém em proporções diminutas.

Sendo esta ocorrência a primeira do tipo urânio pórfiro estudado no Pais e os ar-
tigos técnicos, relacionados ao assunto, muito escassos, dúvidas perdurarão por muito tempo
e talvez somente com a descoberta de uma jazida deste tipo é que a maioria das indagações
poderão obter respostas.
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OCORRÊNCIA DE URÂNIO NA SERRA DOS QUINTOS
PARELHAS, RN - ANOMALIA AN07-RN

JOSÉ CELSO FAVALI*. ANTONIO CARLOS RABELO PIRES*

ABSTRACT

The uranifcroua »bowing of S e m do» Quinto» near, Parelha» • RN, waa one of the firat discover!» in the Seridò belt
and it wa» veiy interesting because of ita uramnite-bearing sheared structure and porymetallic assemblage. -:•

The proposed model ia thé veintype, the mineralization occuring in Jane-like b o d « with uranium remobOfeed from an-
cient tedimenta by later Pncambrian faulting. ••

The area b mad» up by migmatite» and «cfAu'te» of the Caicó Complex, Lower Pncambrian and quartxite» and con-
glomerate* belonging to the Seridò Comptez, Upper Précambrien. Pegmatitea croea-cut the unit* aa concordant and discordant bodie*.
Structunlly the prospect lies on the east flank of the Serra doj Quintoa anticline, a north-northsaaternly atriking structure. =

The following uranium minerals are known at the locality: uraninite, pitchblende (rare), kasolite, autunita and urano-
phane. Among the metallic minerals, magnetite, pyrite, pinotit» chalcopyrite and galena ar» identified. The gangue is composed of
quartz, calcite, chlorite and epidoto. ~"~

The drilling program h»s indicated a mineralized zone 400 metan long, tasted to 60 bellow surface with an average of
0.2O U30j, over 0,90 m in thickness.

RESUMO

O indicio uranifero da Serra dos Quintos, Paralhas • RN, um dos primeiros deaœbertoe_na Gaoasinelinal do Ssrido. des-
pertou grande interesse por »presentar uraninita, em assodaelo polimetalica, am » n a de cizalhamanto. ->

O modelo da depòsito proposto é do tipo veio, sob forma de corpo« lentkmlarss, com uranio «mobilizado da antigoa
aedimentoa, por falhamento Precambriano posterior. "'

A area e constituida por migir -titos • ectinilos do Compiilo Caicò, do Precambriano Inferior, e mataconglomemdos a
quuuito*. do Complexo Seridò, Pré-Cambriano Superior. Pagmatitoa cortam estas unidades ssodo ora concordantes, ora discordante».

Estruturalmente cete situada na aba lesta da anticlinal da Serra doa Quintos, da diraçao NNEi- '
Os mimraia de urtrdo existentes »lo: uraninita, pechblende (rara), Insolita, uranofano a autunita. Dos minerais me-

tálicos foram identificadoa: magnetite, pirite, pìrrotila, cakopirita a galena. A ganga é composta por quartzo, calcita, dorita, epidoto,
etc

Os estudo» de sub-superficie revelam a asjatanda de uma faixa pnfmncial com 400 m de comprimento, que até o nível
«0 de exploração, tem cerca de 0.S0 m de espessura • teor de 0.2% UgOg.

!

INTRODUÇÃO

Em conseqüência de trabalhos de reconhecimento radiogeológico autoportado na
Região de Seridó, executados em 1970 por equipes da CNEN • Distrito do Nordeste, foram
localizadas cerca de duzentos anomalias radioativas em rochas do Pré-cmabriano, entre elas a
anomalia An-07-RN. Esta situa-se na Serra dos Quintos a 16,5 km a sul de Parelhas, RN,
(Fig. l ) .

•CNEN
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Fig. 1 - Mapa de Situação da Anomalia An. 07-RN-
CNEN/74

Uma inspeção no mapa de localização das anomalias, ressalta que, apesar da
diversidade de tipos de ocorrências, existe um marcante controle estrutural na maioria des-
tas, onde efetivamente a posição das mesmas coincide com zonas de eixos de anticlinais e
falhamentos de direção NNE-SSW. A ocorrência em estudo, situa-se segundo o lineamento
da continua anticlinal que passa em Parelhas, Currais Novos e Cerro Cora.

As evidências iniciais da anomalia, eram de mineralização uranifera associada a
faixa brecciada concordante com a estrutura regional da anticlinal da Serra dos Quintos. As
atitudes da faixa estudada são variáveis entre N10°E e N20°E com mergulhos para SE.

Posteriormente, em agosto de 1973, foi executado mapeamento radiogeológico de
detalhe em escala 1:1.000, em área de 88 ha. Apoá sua conclusão, a radiometria comprovou a
existência de pelo menos 3 alinhamentos radioativos. Amostragens em pontos interessantes
revelaram a presença de importantes minerais de urânio primários, como uraninita e pe-
chblenda, e sedundários, como kasolita e autunita.

Com base nas etapas anteriores, em início de 1974, teve inicio a fase da sondagem
exploratória testemunhada, onde foi investigado o nível 310 m em relação ao nível do mar e
a 60 m da superfície, tendo esta comprovado muitas idéias previstas e se mostrado bastante
animadora-, com 20 furos executados até o momento.

As rochas encaixantes da mineralização uranifera são as mais diversas: rocha cal-
cossilicatada, anfibolito, magnetita-quartzito, gnaisse biotitico e gnaisse quartzoso, entremen-
tes sempre mais relacionadas com as 3 primeiras. Estratigraficamente, devem enquadrar-se
entre a base do Grupo Seridó e o topo do Grupo Caicó (Ferreira e Albuquerque, 1969).
Sumariamente, os estudos de campo e laboratório mostraram que o simples tipo de rocha
não é condição decisiva para a intensidade da mineralização, pois as feições estruturais
parecem sobressair-se na elucidação dos fotos genéticos da ocorrência.

GEOMORFOLOGIA

Regionalmente, o ajustamento das formas de relevo ás estruturas geológicas é
patente. Em linhas gerais às grandes anticlinais e aos domos correspondentes, temos um
relevo de serras, ficando estas sob controle das primeiras. Onde dominam as aindinais,
correspondem a superfícies aplainadas. A causa disto é que geralmente estas são formadas
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por rochas brandas, tais como xistos e filitos. enquanto nas anticlinais tem-se rochas gra-
nitizadas e migmatizadas.

Localmente na área, o relevo se apresenta enquadrado dentro da faixa das an-
ticlinais, pouco acidentado, com as partes mais baixas correspondendo a rochas mais xis-
tosas. As faixas intermediárias correspondem a metassedimentos. parcialmente tnigmatizados,
enquanto nas cristas alongadas e agudas os quartzitos estão presentes.

ASPECTOS GEOLÓGICOS

Geologia Regional

A região em estudo situa-se na Geossinclinal do Seridó, apresentando uma se-
qüência estratigráfica pré-Cambriana bastante complexa e discutida devido principalmente ao
fato da intensa migmatização, granitização e por ciclos metamórficos que se verificam em
parte dela.

Esta seqüência segundo Ferreira e Albuquerque (1969) em resumo, encontra-se as-
sim subdividida:

Pegamatitos e gianitos intnisivos

I Fm. Cachoeirinha - xisto, filitos, etc.
Grupo Seridó I F m- Seridó - biotita xistos com intercalações diversas.
(Algonquiano) I F™- Jucurutu - gnaisses variados.

I, Fm. Equador - quartzitos e metaconglomeiados.

Grupo Caicó
(Algonquiano)

Embasamento
(Arqueano)

Aparentemente em discordância

1 Gnaisses diversos com intercalações de calcários, tactitos
anfibolitos, etc. Xistos gtanitizados e migmatizados
passando para migmatitos.

Discordância

Migmatitos nebuliticos com bastante dobramentos
I Migmatiti

Tectonicamente, o padrão geral regional é de anticlinais e sinclinais alternados,
destacando uma nítida lineação de direção NNE, com falhas transversais trancando localmen-
te a mesma. (Fig. 2).

Do ponto de vista geoeconômico, temos a destacar em primeiro piano a enorme
quantidade de lentes de tactitos scheelitíferos formando a grande província scheelitífera de
Borborema, além de lentes de mármore e quartzitos, e pegmatites heterogêneos (minerali-
zados em Sn, Ta, Be, Li, etc.) que contribuem de muito tempo para o enriquecimento do
potencial mineiro do Nordeste.

Geologia Local

Na área ocorre uma seqüência de rochas que podem ser reunidas em 3 grupos
petrográficos distintos: pegmatites, ectinitos e migmatitos.

Os migmatitos foram identificados como do tipo epibolítico, ocorrendo no extremo
sul da área e apresentando bandeamento concordante com os elementos planares da seqüência
ectinítica local.

Os ectinitos são constituídos por variações de gnaisses (biotíticos, leptiníticos e
quartzosos) e quartzitos compactos e laminados. Além disto, ocorrem encaixados nos gnaisses
ùuxas distintas de: anfibolitos, tactitos e magnetita-quartzitos.

Os pegmatites ocorrem esparsos na área, mais concentrados a sul e oeste da área,
cm forma de veios e diques concordantes ou não com as demais unidades da área. São cons-
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tituidos essencialmente de quartzo, feldspato e moscovita em menor proporção, granada, etc.
(Fig. 3).

Se fôssemos considerar uma estratigrafia para a seqüência que ocorre na área, os
migmatitos e gnaisses estariam situados entre o topo do Grupo Caicó e a base do Grupo
Seridó, enquanto os quartzitos mais superiores da seqüência poderiam pertencer à base do
Grupo Seridó, considerando-se a estratigrafia proposta por Ferreira e Albuquerque (op. cit. ).

Tectônica Local

A área em estudo está situada na aba este de uma anticlinal de direção NNE
mapeada por Ferreira e Albuquerque. O fato pode ser comprovado pela presença da unidade
migmatitica aflorante e pelas atitudes observadas no campo.

As atitudes de foliação medidas na seqüência metassedimentar, parecem apresen-
tar-se concordantes com os planos de acamamento, mostrando variação entre N5°E e N20°E
com mergulhos aparentemente em torno de 70° a sub-vertical para ESE. (Fig. 3).
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Faixas cataclásticas concordantes com a estrutura regional e micro-falhas levógiras
foram observadas. Entretanto, a maior incidência do fraturamento tem direção aproximada
K-W. sendo em geral preenchidos ou não por veios de quartzo e pegmatitos.

O relacionamento tectônica-mineralização, leva a crer que as condições anisotró-
picas das encaixantes, condicionaram as direções preferenciais de cizalhamento de tal modo,
que as faixas mineralizadas conhecidas em afloramento, mostram-se concordantes com os
traços regionais, servindo como os prováveis traps para a deposição do urânio. (Fig. 4 e 5 ).

Levantamentos sistemáticos com emprego de VLF confirmaram a existência de
falhas e estruturas condutoras, coincidentes com os eixos radioativos e também com a se-
qüência de rochas calcossilicatadas, anfibolitos, magnetite quartato e gnaisses biotiticos.

Mineralização Uranifera

No inicio dos trabalhos, verificou-se que a anomalia parecia restrita e estava
relacionada a uma zona catadastica de espessura aproximada de 0,50 m, concordante com a
foiiaçâo geral e associava-se petrograficamente a rocha calcossilicatada-anfibólica contendo in-
icrcalações quartzosas. A encaixante era gnaisse a biotita.

Posteriormente, com o prosseguimento dos trabalhos de mapeamento radiogeo-
lógiro de detalhe, foram determinadas novas estruturas mineralizadas, reforçando a idéia
inicial do comportamento da mineralização, associada a zonas de brecciamento concordantes e
do pequenas espessuras (0,20 a 0,80 m), sendo todavia as rochas hospedeiras de naturezas
diversas, como gnaisses quartzosos, anfibolitos, calcossilicatadas e magnetita-quartzitos.

Numa visão geral no mapa geológico, as manchas radiométricas "I", "G", "F" e

QUADRO 1

Resultados de análises em algumas amostras de superfície

AMOSTRA
DINE

848
849
850
8S1
864
854
855
861
867
856
857
860
859
863
023
025
500
4%
497
498
499
858
«62

LOCALIZAÇÃO

Mancha "F"
Idem
Idem
Idem
Idem
Mancha "G"
Idem
Idem
Idem
Mancha "H"
Idem
Idem
Mancha "I"
Idem
Ponto LB O/O
Idem
Idem
Ponto "GA"
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

%eU3Og

0,067
0,037
0,012
1,900
1,100
1,400
0,210
0,270
0,290
1,000
0,045
6,900
0,130
0,034
0,240
0,310
4,000
0,001
0.041
0,010
0,042
4,500
0,540

«eThOj

0,010
0,010
0,010
0,100
0,100
0,100
0,020
0,020
0,020
1,100
0.010
0,600
0,010
0,010
N.D.
N.D.
0,100
0,013
0.003
0,100
0,021
0,400
0,050

SOLUBILIDADE
U3O8

_

-
-

63%
82%
65%
77%

100%
85%
70%
-

93%
36%
_
-
_
-
-
-
_
_

54%
65%

LITOLOGIA

Itabirito
Idem
Idem
Anfibolito
Idem
Idem
Magnetita-quartzito
Idem
Idem
Anfibolito
Magnetita-quartzito
Anfibolito
Magnetita-quartzito
Idem
Quartzo cizalhado
Idem
Anfib., qtz. ciz.
Calcossilicatada
Idem
Idem
Idem

Anfibolito
Anfib. cizalhado
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o ponto "GA" e as "H" e o ponto "LB O/O", parecem constituir os 2 alinhamentos ra-
dioativos principais da área, (Fig. 3).

Análises mineralògica e petrográfica de rochas de superficie, revelaram a presença
dos seguintes minerais de urânio: uraninita, pechblenda, kasolita, uranofano, meta-autunita e
opaJa uranifera. Também a presença de sulfetos nas faixas míneralizadas é marcante, tanto
micro como macroscopicamente, e a scheelita foi verificada esporadicamente ao mineralight
nas calcossilicatadas.

Quanto a resultados de análises semi-quantitativas nota-se a constante presença
de Si, Ca, Fe, AI e Mg, como elementos essenciais das rochas hospedeiras. Outros como Cu.
Ni, Pb, Zn, Bi, Mn, Ba, e tc , estão presentes como elementos treçps e provavelmente li-
gados ao mesmo ciclo genético do urânio.

Nos Quadros 1 e 2, respectivamente, observam-se resultados de análises de U3O8

e TI1O2, por neutrons retardados, em amostras de superfície e de testemunhos de sondagem.
A análise conjunta das evidências de campo, estruturas tec tônicas, textura das

rochas, permite supor que a distribuição do urânio obedece mais a um controle por fratu-
ramento, sendo o controle litològico devido apenas a maior competência da seqüência mi-
neralizada típica, aos esforços sofridos.

QUADRO 2

Relação espessura/teor em furos
Setor Serra dos Quintos

FURO

SQ/S-1
SQ/S-1
SQ/S-2
SQ/S-S
SQ/S-S
SQ/S-6
SQ/S-6
SQ/S-6
SQ/S-7
SQ/S-8
SQ/S-9
SQ/S-10
SQ/S-10
SQ/S-10
SQ/S-12
SQ/S-13
SQ/S-13
SQ/S-13

PROFUNDIDADE (m)

9 7 , 4 5 - 98,15
121,45 - 123,85
86 ,85 - 87,55

6 4 , 6 5 - 66,45
84 ,95 - 86,15
4 8 , 2 5 - 48,55
4 9 , 2 5 - 49,95
5 2 , 8 5 - 53,25
8 7 , 2 5 - 87,55
4 6 , 3 0 - 47,10
9 7 , 3 5 - 97,85
27 ,35 - 27,85
28 ,15 - 28,S5
3 0 , 2 5 - 30,75
4 7 , 1 5 - 47,45
5 8 , 8 0 - 59,30

107,05-110,95
37 ,64 - 38,04

ESPESSURA
APARENTE (m)

0,70
2,40
0,70
1,80
1,20
0,30
0,70
0,50
0,30
0,80
0,50
0,50
0,40
0,50
0,30
0,50
3,90
0,40

%U3OS

0,050
0,050
0,097
0,017
0,095
0,043
0,057

0,045

0,018
4,643
0,099
0,020
0,018
0,020
0,186
0,044
0,577
0,032

Os veios e vênulas de uraiiinita concordantes e discordantes da foliação, a presen-
ça de quartzo, calcita, clorito, sericita e sulfetos metálicos sugerem remobilização de urânio
existente nos antigos sedimentos. Esta remobilização teria sido provocada por esforços tec-
tônicos, provavelmente falhamentos pré-cambrianos posteriores.

Por outro lado, a assembléia mineral fornece indicações do efeito de fenômenos
hodrotermais de características roesotermais a hipotermais.

A ausência de granitos na área da ocorrência sugere a não participação destes nos
processos de mineralização na Serra dos Quintos.
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PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

Muitos são os elementos que exercem preponderante influência na determinação da
economicidade ou não de uma ocorrência mineral. No caso particular da Serra dos Quintos
fatores outros que os geológicos, ou seja, físicos, políticos e econômicos, são essencialmente
favoráveis.

Quanto aos fatores geológicos, a semelhança desta ocorrência com a de outros
pontos do globo, como a Jazida de Mary Kathleen, Austrália, onde depósitos econômicos
existem, enquadrando-a provisoriamente no modelo filoniano, tem prespectivas favoráveis.

Os resultados satisfatórios até agora conseguidos com sondagens ao nível 310 m
(60 m da superfície), definiram a existência de uma faixa de 400 m de comprimento, onde o
teor médio ponderado é de 0,2% UßOg para uma espessura de 0,90 m. Este fato mais a boa
solubilidade (70%) do material, indicada por testes de laboratório, conduz a uma situação
particularmente interessante.

Todavia tem-se observado que, de modo geral a potência das estruturas mine-
ralizadas, lenticulares e cizalhadas, não é bastante desenvolvida e espera-se que com furos
mais profundos, ao nível de 120 m, corpos mais potentes sejam detectados.

CONCLUSÕES

Em virtude das considerações efetuadas neste relatório, com base nos trabalhos
executados até o momento, pode-se concluir que:

- a anomalia está situada na aba leste de uma anticlinal que passa na Serra dos
Quintos;

• existem na área eixos de faixas radioativas concordantes com a direção estru-
tural da região.

• as mineralizações uraníferas estão associadas a zonas de brecciamento, presu-
mivelmente concordantes com os planos de foliação local e situadas litologicamente em um
conjunto mais ou menos definido de rochas, como: gnaisse quartzoso e biotita, anfibolito,
calcossilicatada e magnetita quartzito;

- os minerais de urânio, de amostras de superfície e sub-superficie, determinados
em análises são de boa qualidade para o tipo de ocorrência. Daí a boa solubilidade apresen-
tada;

• a assembléia mineral, com pirrotita, magnetita, calcopirita, galena e uraninita,
sugere processo hidrotermal de características mesotermais e hipotermais;

- as sondagens determinaram continuidade de mineralização em profundidade, á
exceção do ponto LB O/O;

• existe mais de um nível mineralizado em 2 eixos radioativos pesquisados em
profundidade, não sendo eles muito espessos, variando de 0,30 m a aproximadamente 2,00
m. Seus teores são considerados satisfatórios para o tipo de estrutura, existindo possibili-
dades de se encontrar espessuras compatíveis para a definição da ocorrência como depósito
econômico;

• existe uma ampla faixa na área, de aproximadamente 400 m (do furo SQ/S-4 ao
SQ/S-6) bastante animadora.

BIBLIOGRAFIA

BATEM AN, A. M. • 1967 - YaeWstM al«nl«> * nwUmrio wo—le». Bmalcna. Orna«*. 976p.
BECK. L. 8. - 186» - VrtMàmm <»••!!• et Am Att ibn« IU»km. Sulutcfcma. ISSp. Rtport of the Dmtmtnt oi Mbml Ramnh,

•.126.
EBERT. H. - 1869 • CMaffc é» Alto Md*. Divtoio dl Gaolofia-SUnENE. 117p. (St* Gtolofia Ragionai, n i l ) .
FAVALI. J. C. • 1«TS • Mh»nUuçio «nnlfcn a l a l i fWMtodtoil do Stride. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA,

* » . Ancaji . U r o » im flwilniiii Aracaju. 8ocM«d* BnuBtüm d« Geologia. p.4S.



•"ï

244 ANAIS DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

FKRRtlRA. J A M * ALBUQUERQUE. J T P. • 1969 • Sinopae d« geologia d« Folha S«rid6. Divisío de Geologi. SUDENE
«7p (&ne Geologia Regional, n 18|.

FRANÇA. J. B. & SCHEIDE. C. - Projeto de detalhamento de indicio, de ammalia An-07-RN. Convênio CNEN/CPRM. 14p. (rela
tono Final Interno).

MACIEL, A C * CRUZ. P. R. - 1973 • Perfil analitico do U.ánío. Boletim do Departamento Nedonal da Produção Mineral. Rio de
Janeiro. 27:1-70.

MATHESON. R. S. & SEARL. R. A. • 1956 - Mary Kathleen uranium deposit. Mount Iwcloncuny Distriet. Queensland. AustxaU
Economie Geology. Lancaster. Pa.. 51{6):S28-40.

MELLO. A. A. & MELLO. Z. F. - 1974 • MeUmorphic zoning ir. the Seridó Region, northeastern Brazil. F i l a t a BraaOdra de Geo-
dêocia«. São Paulo. <I1|:1-U.

RODRIGO. F. . 1969 • Metodo« de proapectiòn aranlfera. Curso de CapaciUcion en la prospection de t'.anio. IAEA/CNEA. 22p.

SAN':OS. J. E. • 1968 • Contribuicáo ao eatudo da geologia da Quadriglia de Açu Divisão de Geologia-SUDENE. 116p. (Série Geo-
logia Regional n.6|.



Jiff

nfc

PROSPECÇÀO DE URÀNIO NO ESTADO DA BAHIA

NÉUO COURA CENÁCHI*

OCORRÊNCIAS CONHECIDAS

A existência de minerais de urânio no Estado da Bahia, mais propriamente dito,
em sedimentos da Formação Sergi na Bacia de Tucano, é conhecida desde 1956. Após a
delimitação por aerocintilometría, de uma mancha anômala com cerca de 1.500 km2 na Serra
de Rua NoVa. a CNEN executou diversas campanhas de prospecçáo na área até 1971. Ficou
constatada a existência de um nível radioativo descontínuo na parte inferior da Formação
Sergi, com teores médios de 0,015% VgPg.

Contando a CNEN com maiores recursos financeiros, em janeiro de 1972 foi
iniciada uma campanha de sondagem, partindo da área de Rua Nova em direção ao sul, na
borda sudoeste da bacia. Em vista dos resultados pouco promissores, esta campanha foi in-
terrompida quando tinham sido perfurados apenas 12.700 m dos 25.000 m programados.

Até o momento foram executados um total de 25.700 m de sondagens expio-a-
torias, ficando evidenciado que os melhores indicios se situam na área de Rua Nova, a oeste
da localidade de Jorro.

Outra mineralização de urânio conhecida é a da Serra de Jacobina, onde o urânio
ocorre associado a ouro em reetaconglomerados descontínuos da Fonnação Serra do Córrego.

Trabalhos de detalhe feitos pela CNEN, em 1964, na mina de Canavieiras, mos-
traram que o teor médio de U3 Og é de 100 g/t de minério. Como a produção da mina era
de apenas 10.000 t/ano de minério, o aproveitamento do urânio como sub-produto do ouro
toraar-se-ia anti-ecoaômico.

Recentemente, foi iniciada pela CNEN a perfilagem gama dos poços da UNIGEO,
firma detentora da concessão de lavra de ouro nesta região. Em uma primeira etapa, está
programada uma fm|M«iii« de 8.000 m de sondagens exploratórias.

•CNEN

mm
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RECONHECIMENTO RADIOGEOLOGICO

Como parte integrante de um programa de ação estabelecido pela CNEN para o
reconhecimento radiogeologico de uma vasta área do Estado da Bahia, através do Convênio
CNEN/CPRM, de 1971 até hoje foram executados os seguintes Projetos:

a) Espinhaço Setentrional - área de 150.000 km2. Esc. 1:500.000.
b) Araci - área de 1.000 km2. Esc. 1:25.000.
e) Euclidea da Cunha - área de 1.600 km2. Esc. 1:25.000.
d| Esplenada - área de 2.900 km2. Esc. 1:25.000.
e) Rio Pardo - área de 25.000 km2. Esc. 1:250.000.
f) Barra • área de 31.000 km2, Esc. 1:250.000.
g) Vitória da Conquista - área de 68.000 km2, Esc. 1:250.000.
a) Projeto Espinhaço Setentrional - visou adquirir maiores subsídios para a pros-

pecção de urânio de uma enorme área com um contexto geológico bastante variado, mas com
carência de mapeamento geológico em escala adequada. Devido a dificuldades de acesso,
foram feitos apenas 5.773 km de perfis, o que representa uma densidade de 0,04 km/km2,
tornando-se difícil fazer um prognóstico sobre a sua potencialidade uranifera.

b) Projeto Araci - Além do levantamento radiomètrico da Formação Sergi, na
barda sudoeste da Bacia de Tucano, geralmente com perfis espaçados de 500 m, objetivou
complementar o mapeamento geológico já existente das faixas de afloramentos ao sul de Rua
Nova. Um total de 34 anomalias radioativas foram detectadas, as quais nortearam em parte
a locação dos poços perfurados em 1972.. Estas anomalias correspondem a concentrações
geoquímicas de urânio por argila e material ferruginoso, devido ao fenômeno de sorção, sem
interesse econômico.

c) Projeto Euclides da Cunha • Teve como objetivo efetuar levantamento radio-
mètrico de superfície e complementar o mapeamento geológico feito pela PETROBRÃS, das
faixas de exposição da Formação Sergi, com extensão aproximada de 112 km2, no fianco
centro-oeste da Bacia de Tucano. Foram detectadas 18 anomalias de 100 a 150 CPS, tendo-se
constatado que o aumento de radioatividade era conseqüência de uma maior concentração de
argila em arenitos finos da parte média do Sergi, o que desestimulou uma campanha de son-
dagem na área.

d) Projeto Esplanada - Localizado na borda nordeste da Bacia de Recôncavo, com
objetivos idênticos aos dos Projetos Araci e Euclides da Cunha, além de perfis regionais de
reconhecimento nas demais formações que compõem a coluna estratigráfica da bacia. Esta
área revelou-se pouco promissora para urânio, sendo encontradas 4 anomalias de pequeno
porte (100-150 CPS) na Formação Sergi, e 2 na base das formações Barreiras e Aliança
(150—170 CPS). Estas anomalias estão relacionadas a material síltico e ferruginoso.

e) Projeto Rio Pardo • Localizado no sul do Estado da Bahia, abrangeu o levan-
tamento radiogeologico das rochas metassedimentares da Bacia do Rio Pardo, em especial os
metaconglomerados, e rochas ígneas e metamórficas ciramvizinhas.

Do total de 18 anomalias, a metade encontra-se em corpos de pegmatito, onde
ocorrem cristais dispersos de uraninita e outros minerais radioativos, e em veios pegmatiticos
dentro de rochas alcannas, onde a prospecção para urânio é problemática e geralmente anti-
econômica. Na maioria das amostras enviadas para análise, ficou constatado que o zircão e o
torio s&o os responsáveis pelo aumento de radioatividade.

Contudo, a extensa cobertura de solos e o alto grau de intemperismo das rochas
aflorantes, devido ás condições climáticas locais, dificultam bastante o método tradicional de
prospecçáo por autoportadâ. Um estudo sobre a viabilidade da aplicação de métodos de pros-
pecçáo geoquimica será feito brevemente, bem como um reconhecimento mais detalhado de
uma anomalia em uma brecha tectônica, encontrada recentemente no vale do Rio Jequiti-
nbonha, a oeste de ItapebL

i) Projeto Barra • Localizado a oeste do Rio Sfio Francisco, consistiu na inves-
tigaçio rodiogeológica de todas as unidades aflorantes da área, em especial os metassedi-
mmtos da» Serra« do Boqueirão o Estreito. Estas serras são constituídas predominantemente
de qotftziUw. fil&oe « xisto*.
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Devido à falta de acesso e extensas coberturas quaternárias, foram feitos apenas
1957 km de perfis radiogeológicos, dos quais 80 km a cavalo.

Muito embora a densidade de perfis t*nha~sido muito baixa (0,06 km/km^) para
se fazer uma apreciação definitiva, em nossa opinião os seguintes fatores desaconselham, no
momento, qualquer tipo de trabalho adicional na área:
1) - Ocorrências muito restritas de metaconglomerados, de caráter polimíctico e baixa ma-
turidade textual.
2) - Condições de deposição tipicamente oxidant.es dos sedimentos cretáceos da Formação
Uni cuia.
3) - As rochas do embasamento são de médio a alto grau de metamorfismo, exibindo uma
migmatização acentuada em diversos locais.

g) Projeto Vitória da Conquista - Abrange uma grande área com um contexto
geológico bastante variado, onde foram encontradas mais de 200 anomalias distribuídas em
solos, granitos, gnaisses, granulitos, cataclasitos, chamockitos.

Pode-se observar que grande parte destas anomalias, com teores altos de tòrio,
estão orientadas segundo um trend de direção NNE, em uma faixa de chamockitos.

Algumas análises mineralógicas identificaram os minerais: allanita, bastnaesita,
monazita e perrierita.
. . Neste trend anômalo será feito uin mapeamento geológico mais detalhado, para se
obter uma melhor visualização das variações fatíológicas, bem como coleta de amostras para
análises químicas e mineralógicas.

Atualmente estamos fazendo o reconhecimento de um corpo granitico com mi-
neralização visível de autunita e fosfouranilita, situado ao norte da Cidade de Vitória da
Conquista. Este reconhecimento visa delinear a extensão do afloramento, através de perfis
radiogeológicos que cortam inclusive os xistos encaixantes, onde serão verificadas a radio-
metria e a litologia dos afloramentos, e medidas de fraturas.

PROJETOS DE LEVANTAMENTOS AEROGEOFÍSICOS

Em associação com o DNPM, serão executados os seguintes projetos de levan-
tamento aerogamaespectrométricos, de reconhecimento regional.

a) • Espinhaço Setentrional — área de 60.000 km^, numa malha de 4 km. Visa
suprir as dificuldades encontradas na prospecção autoportada, devido a baixa densidade de
estradas, de uma área julgada potencialmente promissora.

bv • Itiuba - área de 72.000 km, malha de 1 km. Tem como objetivo principal o
reconhecimento dos metassedimentos do Grupo Jacobina e as rochas ígneas da região de
Itiuba. Teores elevados de tòrio foram encontrados em fragmentos rolados de quartato na
Serra de Itiuba, porém, a análise química de uma das amostras indicou 0,100% de





PROSPECÇÃO DE URÂNIO NO DISTRITO
DE BELO HORIZONTE

J. N. VILLAÇA*

Projeto de reconhecimento radiogeológico do Quadrilátero Ferrifero executado pela
CNEN • Distrito de Belo Horizonte em 1971 levou à descoberta de cerca de 100 anomalias
distribuídas por diversas rochas.

As anomalias detetadas em conglomerados da Formação Moeda foram conside-
radas prioritárias para avaliação, em virtude da semelhança destes conglomerados com
aqueles produtores de urânio no Canadá e de ouro e urânio na África do Sul.

Trabalhos mais ou menos intensos de sondagem em algumas das áreas anômalas
demonstraram a continuidade da mineralização em profundidade, porém com teores e potên-
cias insuficientes para definir uma jazida aos níveis atuais de mercado.

Verificou-se desde logo a necessidade de um estudo faciológico da Formação
Moeda objetivando a localização dos eixos das paleodrenagens, para o que foram selecionados
os sinclinais de Moeda e de Gandarela.

Os trabalhos iniciais consistiram em reconhecimento por perfis sistemáticos à trena
e bússola ao longo dos afloramentos desta formação, com espaçamento de aproximadamente
1 km. Procurou-se dar-ênfase ao estudo das variações faciológicas no conglomerado, bem
como ao estudo das estruturas sedimentäres que pudessem fornecer indicações sobre as di-
reções de p.aleodrenagem.

Vários paleocanais foram descobertos, principalmente no sinclinal de Gandarela.
Algumas áreas selecionadas já foram mapeadas na escala de 1:5.000. De uma maneira geral,
a área prospectavel neste sinclinal está hoje delimitada.

Programas de sondagem rasa. para avaliação dos conglomerados mapeados, bem
como de sondagem profunda para prospecção de outras zonas ao longo da área prospectiva
•erão elaborados com início previsto a partir de 1975.

Vários outros trabalhos encontram-se em andamento ou projetados para execução
neste Distrito.

Podemos citar como exemplo do primeiro caso o Projeto Xisto e o Projeto Granito
Moeda - Belo Vale, este último se iniciando com a execução de um plano piloto para seleção
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do métodos mais eficientes para a prospecção de urànio em grani tos em nosso clima.
No segundo caso, temos os projetos de prospecção aerocintilométrica em 172.000

km , previstos para execução ainda em 1974, quando serão avsVadas preliminarmente as
áreas do Espinhaço (Projeto Diamantina) e o embasamento cristalino no Sul de Minas Gerais
(Projeto Furnas).

Outros trabalhos de prospecção aérea, tais como o Projeto Ponte Nova, que es-
tudará o E do Estado de Minas Gerais e o levantamento aerocintiiométrico do Espirito San-
to, estão ainda previstos para execução em futuro próximo.

Estes projetos, no conjunto, permitirão a cobertura aerocintilométrica de toda área
subordinada a este Distrito consideradas geològicamente de interesse para a prospecção de
urânio. Excetua-se appnas o Triângulo Mineiro, que será alvo de sistemática diferente.

Concluídos estes levantamentos, será possível o estabelecimento racional de
prioridades para concentração de esforços e alocação de recursos humanos e financeiros para
os trabalhos de prospecção detalhada e exploração dos corpos mineralizados que porventura
vierem a ser descobertos.

DISCUSSÃO

Samir Saad - CNEN
Uma vez que houve uma nova interpretação de paleocorrentes que contraria inter-

pretações anteriores, poderia você nos informar se estas novas conclusões vieram abrir novas
perspectivas na prospecção de urânio no Quadrilátero?

J. N. Villaça
A nova interpretação paleogeográfíca da Formação Moeda abre perspectivas novas

para a prospecção dos metaconglomerados do Quadrilátero, sobretudo no Sinclinal do Gan-
darela. Evidentemente, a sedimentação fluvial e as direções de paleocorrentes definidas tor-
nam a área muito mais prospectiva.

F. G. Chaves - DOCEGEO
Poderiam ser acrescentados mais detalhes (localização, estratigrafia e correlação

com o Quadrilátero Ferrifero) das anomalias existentes nos xistos do Espinhaço Meridional?
J. N. Villaça
Não porque os trabalhos foram ainda muito pouco desenvolvidos nessa área de

xistos do Espinhaço. Apenas conhecemos anomalias e algumas análises somente foram
efetuadas. Tendo em vista o levantamento aerogeofísico que deverá ser iniciado ainda esse
mes vamos aguardar o resultado global desse levantamento para analisar essas anomalias e
os condicionamentos: estratigráfico e litològico.



ESTÁGIO ATUAL DA PROSPECÇÃO DE URÂNIO
NOS ESTADOS DO PARANÁ E SAO PAULO

NICOLAU MORRONE*. SAMIR SAAD*

O presente trabalho descreve sucintamente as atividades do Distrito de São Paulo
da CNEN, no campo da prospecção de minerais nucleares, em áreas situadas nos estados de
São Paulo e Paraná.

A metodologia de prospecção utilizada envolveu várias técnicas de trabalhos das
que são normalmente empregadas na prospecção de minerais nucleares, nos países com maior
tradição neste campo mineral.

Durante este último decênio a CNEN destinou verbas consideráveis para a pros-
pecção de urânio que se traduziram no seguinte volume de trabalho:
— Prospecção aerocintilométrica: 62.225 km lineares.
— Prospecção radiogeológica: 8.820 km.
— Prospecção geoquímica de solo e aluvião: 3.463 amostras.
— Sondagem Rotary e a diamante: 73.042,00 m.
— Perfilagem elétrica e gama: 73.042,00 m.
— Radiometria detalhada: 1.598 ha.
— Topografia: 1.598 ha + 360 km de caminhamento.
— Verificação de anomalias aéreas: 360 anomalias.
— Mapeamento geológico de detalhe: 1.765 km^.

O esforço desenvolvido através destes trabalhos foi em parte recompensado com a
descoberta de cerca de 120 ocorrências radioativas, através das quais foi possível a implan-
tação de trabalhos de detalhamento, em aéreas onde as possibilidades de serem encontrados
depósitos econômicos de urânio, se mostraram favoráveis.

Destas ocorrências as que merecem melhores considerações, são as localizadas em
jazimentos estratiformes na Formação Rio Bonito, existente no Estado do Paraná.

Dos trabalhos em andamento, durante o ano de 1974, os que merecem um des-
taque especial são:
— Projeto Rio Bonito: 40.000 m de sondagem com perfilagem elétrica e gama.
— Projeto Sul de São Paulo: 10.000 km de reconhecimento radiogeológico.

500 amostras geoquímica de solo.
Deve-se salientar que as perspectivas para os depósitos estratiformes da Formação

Rio Bonito são bastante promissoras, tendo em vista que já foram estimadas cerca de 2.000
t de U3 Og e 1.500 t de Mo O3. O estudo de viabilidade econômica para este tipo de de-
pósito acha-se em andamento.

Por fim, deve-se admitir que outras ocorrências radiotivas ainda não avaliadas
poderão se mostrar com interesse econômico, quando da implantação de outros trabalhos de
detalhamento de indícios.

•CNEN
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SÍNTESE DAS OCORRÊNCIAS RADIOATIVAS
NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANA

NICOLAU MORRONB*. SAMIB SAAD*

No período compreendido entre 1969 e meados de 1974, O Distrito de São Paulo
da CNEN catalagou cerca de uma centena de anomalias radiométricas, detectadas através
dos métodos clássicos de prospecçSo utilizados pela CNEN ou seja: aerocintilometria, ra-
diometria com carro, radiometria de furos de sondagem e geoquimica com radiometria.

As anomalias descobertas acham-se distribuídas em diversas áreas localizadas nos
estados de São Paulo e Paraná.

A classificação genética das mesmas foi estabelecida de acordo com os 5 tipos de
jazimento existentes:

1 - Estratiforme
2 • Filoniano
3 • Pegmatítico
4 - Metassomático
5 - Indiferenciado

Em cada tipo acima definido em função da relação entre os teores de Th e U e
ainda considerando-se o contexto geológico nos quais essas anomalias ou indícios acham-se
inseridas, foi estabelecido um grau de importância para as mesmas.

Dentre as melhores anomalias estudadas se encoDtram aquelas localizadas no For-
mação Rio Bonito e que estão em fase de avaliação; outras ocorrências aparentemente menos
relevantes deverão merecer estudos mais detalhados de avaliação através dos quais eles
poderão se situar num plano de importância privilegiada.
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