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PROSPECÇÃO DE URÂNIO NAS BACIAS DE IGUATU E FRADE (CE)
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ABSTRACT

The Mineral Exploration Department of CNEN
studied the possibilities of uranium occurences in the
Iguatu and Frade Basins in the preliminary research
program designated "Small Basins of the Northeast"
which constitutes the object of this report. The two
basins are located in the State of Ceara and there are
several roads which provide easy access to the area and
minimize the natural problems of movement within
the two areas. The basic geologic map was compiled
from the municipal maps of Iguatu, Oros and Ico on
the scale 1:100.000 comprising an area of 1,050 km2

which represents the Iguatu Basin.
The results of geologic and radiometric researches

showed that the possibilities for uranium mineraliza-
tions were small, since the analyses of samples from
the two main anomalies showed the radioactivity came
from the remains of monazite. Further analysis of
sedimentologic factors indicated favorable conditions
for uranium concentration, taking into consideration
the large variations of vertical and lateral granulo-
meiries, which permit speculation about the flow of
uraniferous solutions. Radiometric measurements of
surface samples were insignificant and no uranium
mineral was found.

The sediments of the Iguatu Basin were considered
as of the Iguatu Formation and are probably of
Cretaceous age. The four facies found (A, B, C and D)
were about 1,700 meters thick. Facies "C" contains a
large amount of fossil remnants. The basins consists of
four isolated areas called Iguatu, Cabeça de Negro,
Açude Lima Campos and Ico. The granulometiy,
fossil, and the stratification showed an environment of
lacustrine or neritic deposition (shallow waters with
platform oscillations). Probably the Iguatu Basin had
linked with the ocean through a narrow southward
passage, forming almost an isolated basin. Faulting
posterior to the diagenesis, by coincidence almost
delimits the basin and caused sinking of the sedimen-
tary sequence. There are two main systems of faults in
the basin: NE and NW, the latter probably being the
oldest.

The result of the reasearch of the sedimentary
Frade Basin was negative for uranium mineralization.

(*) ComiaOo Nacional de Energia Nuclear — Departa-
mento de Exploração Minerai

The basin was entirely eroded, remaining as an
outcrop described in this report.

RESUMO

O Departamento de Exploração Mineral da CNEN
estudou as possibilidades de ocorrências uraníferas das
bacias de Iguatu e Frade dentro de um programa de
reconhecimento preliminar denominado "Pequenas
Bacias do Nordeste" que é o objetivo deste trabalho.
As duas bacias estão localizadas no estado do Ceará,e
contam com grande número de estradas, permitindo
um bom rendimento dos trabalhos e, conseqüentemen-
te, minimizando os problemas naturais de movimenta-
ção dentro das duas áreas. O mapeamento geológico
foi feito utilizando-se os mapas municipais de Iguatu,
Orós e Icó na escala 1:100.000, compatível com a área
plotada de 1.050 km2, relativa a bacia sedimentar de
Iguatu.

Os resultados dos levantamentos geológicos e radio-
métricos mostraram que são mínimas as possibilidades
de mineralização uranífera, uma vez que as análises das
anomalias encontradas indicaram a monazita detrftica
como responsável pela radioatividade. Contudo, as
condições sedimentológicas são favoráveis à concentra-
ção de urânio, pois existem grandes variações granulo-
métricas laterais e verticais que favorecem a percolação
de possíveis soluções uraníferas. Os valores radiomé-
tricos dos sedimentos não são significativos e nenhum
mineral de urânio ficou evidenciado.

Os sedimentos da bacia de Iguatu são considerados
como cretácicos e pertencentes à Formação Iguatu. As
quatro fácies identificadas (A, B, C e D) totalizam
cerca de 1.700 metros de espessura, sendo que a fácies
"C" é fossilífera. A bacia é constituída de quatro áreas
isoladas denominadas Iguatu, Cabeça de Negro, Açude
Lima Campos e Icó. A granulometria, os fósseis e a
esttatificação indicaram ambiente de deposição lacus-
tre ou nerítico (águas rasas e com variações da
plataforma). Supõe-se que a bacia de Iguatu esteve
ligada ao oceano por uma estreita passagem, consti-
tuindo-se quase numa bacia isolada. Falhas posteriores
à diagênese e que, atualmente, quase limitam a bacia,
ocasionaram um afundamento da seqüência sedimen-
tar. Existem dois sistemas principais de falhas: NE e
NW, dos quais o primeiro sistema foi considerado mais
antigo.
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O resultado da prospecção na bacia sedimentar do
Frade foi negativo para mineralização de urânio. Esta
bacia está totalmente erodida, restando um único
afloramento, mencionado e descrito neste trabalho.

1. BACIA DE IGUATU E FRADE

1.1. Introdução

0 objetivo do presente trabalho foi o reco-
nhecimento das possibilidades uraníferas das
bacias de Iguatu e Frade.

Estas duas bacias faziam parte de um progra-
ma de reconhecimento denominado "Pequenas
bacias do nordeste".

As atividades da equipe tiveram início em 9
de agosto e foram concluídas em 26 de novem-
bro de 1966, correspondendo a 74 dias úteis de
trabalho de campo.

Foram utilizados 2 cintilômetros Microlab,
(1 milirogntgen = S.OOOcps), 1 gamâmetro
SRAT, modelo GMT3T, 1 altímetro Wallace &
Tiernan e 1 jipe.

Os mapas municipais de Iguatu, Orós e Icó na
escala 1:100.000, foram conectados para que se
pudesse plotar a área conespondente à bacia
sedimentar de Iguatu, uma vez que possuíamos
na época, somente os mapas do Conselho
Nacional de Geografia nas escalas 1:500.000 e
1:1.000.000.

Os trabalhos foram efetuados dentro do
programa previsto e com bom rendimento
principalmente pela facilidade de acesso das
duas áreas. O levantamento da bacia de Frade
não apresentou qualquer interesse que eviden-
ciasse alguma mineralização de urânio, além da
ausência quase completa de afloramentos sedi-
mentares. A bacia de Iguatu mesmo contendo
grande área de afloramentos, não apresentou
nenhuma mineralização uranífera e os valores
radiométricos de superfície são de mínima
significação.

2. BACIA DE IGUATU

2.1. Localização

A bacia está localizada entre os paralelos de
6°6" e 6°30' sul, e os meridianos de 38°30' e
39°30' oeste (vide figura 2). A bacia abrange
uma área de 1.050 km .

A altitude da bacia varia de 150 a 370
metros.

A rede hidrográfica é, em parte, controlada
pela tectônica e pela fácies de granulação mais

fina. O rio Jaguaribe corta a bacia no sentido
SW para NE. Existem várias pequenas lagoas e
açude, notadamente, o "Açude de Orós".

A cidade escolhida para sede dos trabalhos
foi Iguatu, que fica no centro-sul do estado do
Ceará, distando 440 km de Fortaleza por ro-
dovia e 416 km por ferrovia.

2.2. Método de Trabalho

Efetuamos o reconhecimento das condições
da infra-estrutura da região e procuramos limi-
tar preliminarmente a bacia. Após esta fase,
iniciamos o levantamento geológico e radiomé-
trico ao longo de todos os tipos de estradas
existentes. Foi necessário fazer o levantamento
planimétrico expedito de algumas estradas com
o auxílio de bússola, uma vez que as mesmas
não constavam nos mapas municipais.

Após vários perfis esquemáticos e um deta-
lhado foi possível estabelecer a coluna estrati-
gráfica. Procuramos sempre fazer os perfis
perpendiculares às direções das camadas. Em
inúmeros pontos determinou-se a atitude das
camadas constatando-se também algumas falhas
e diáclases.

Finalmente fizemos o. levantamento altimé-
trico ao longo da bacia, no sentido leste-oeste.

2.3. Trabalhos Efetuados

2.3.1. Geologia

Os sedimentos cretácicos da Bacia de Iguatu
são considerados como pertencentes à Forma-
ção Iguatu. Luciano Jacques de Moraes (1924)
definiu os sedimentos da Bacia de Iguatu como
pertencentes ao cretáceo inferior.

A bacia atualmente é constituída de 4 áreas
isoladas, sendo as duas laterais maiores que as
centrais. Para facilidade nas considerações deno-
minaremos as mesmas de:
Área de Iguatu 750 km2

Área de Cabeça de Negro 50 km2

Área de Açude Lima Campos 120 km2

Área de Icó 130 km2

De acordo com os fósseis, a forma dos grãos,
a variação lateral, a estraüficação cruzada e a
espessura dos sedimentos da bacia, podemos
dizer que o ambiente de deposição foi lacustre
ou nerítico (águas rasas e com variações da
plataforma). Parece também possível que a
bacia tenha estado ligada ao oceano por passa-
gem estreita, constituindo-se quase que numa
bacia isolada.
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Os afloramentos ocupam cerca de 70% da
área estudada, o restante pelos depósitos qua-
ternários e terciários.

Foram feitos dois perfis esquemáticos, um
detalhado e vários complementares, dos quais
estabelecemos a coluna estratigráfica da bacia.

Identificamos as seguintes fácies da base para
o topo:

FÂCIES A
Conglomerados com seixos variando de al-

guns milímetros até 15 cm segundo o eixo
maior, predominando seixos de quartzo pouco
rolados a bem rolados, e alguns do embasamen-
to com formas tabulates e prismáticas tendo
uma matriz grosseira a média avermelhada, e
com estratificação cruzada. Existem algumas
concreções argilo-arenosas dentro deste conglo-
merado.

Sua expressão em área (10%) é a menor da
bacia, o que não deixa de ser normal, pois
trata-se da parte mais antiga dos sedimentos.
Tem uma espessura aproximada de 100 metros.

O conglomerado respousa diretamente sobre
o embasamento cristalino e o contato superior é
gradacional.

FÀCIES B
Arenito muito grosseiro a médio e às vezes

conglomerático, muito pouco micáceo, grãos de
quartzo predominantes, subanedondados a an-
gulosos, mal classificados, matriz síltica-argi-
losa, com estratificação cruzada, poucos mine-
rais máficos, de cor avermelhada, cinza amare-
lado e esbranquiçado.

Tendo uma espessura calculada de 200 me-
tros. Existe uma grande variação lateral e
vertical nesta fácies.

Tem cerca de 30% da área em relação aos
sedimentos da bacia. O contato superior é
gradacional com a fácies C.

FÃCIES C
Alternâncias de folhelhos, siltitos, arenitos

finos a médios e calcários.
As espessuras de folhelhos, siltitos e arenitos

variam de 2 a 40 cm e as dos calcários de 2 a
20 cm. Eles se apresentam com cores variega-
das, sendo que os níveis de calcários são cinza
avermelhados, cinza amarelados e cinza esver-
deados.

Todas as rochas das alternâncias são fossilí-
feras, sendo que nos calcários foram identifi-
cados Artrópodes, restos de peixes e talvez
restos de plantas.

Os níveis de arenitos têm uma granulação

variando de fina a média, com grãos subane-
dondados, predominância de quartzo, bastante
micáceo segundo o plano de estratificação,
estratificação cruzada, matriz aigilo-síltica, al-
gumas vezes caulínica, ferruginosa e fosfática.
Quando os níveis arenosos estão próximos dos
horizontes de calcários se apresentam calcífe-
ros.

O total de todas as espessuras das alternân-
cias de folhelhos, siltitos, arenitos e calcários
possíveis de serem observadas no campo, têm
uma variação de 50 a 100 metros, contudo,
poderão atingir até 1.000 metros, uma vez que
a tectônica pode mascarar completamente as
observações.

O contato superior é normal e bem visível
com a fácies "D".

Sua expressão em área é cerca de 40% em
relação às outras fácies da bacia.

FÁCIES D
Constituída de arenito grosseiro a fino, e às

vezes conglomerático, pouco micáceo, grãos
subarredondados a angulosos, quartzo predomi-
nante, matriz sfltico-argilosa, com estratificação
cruzada e de cor avermelhada, arroxeada, ama-
relada e esbranquiçada. Tem cerca de 20% da
área em relação às outras fácies da bacia.

A espessura visível é de 15 metros, mas
poderá atingir até 400 metros.

2.3.1.1. Perfil detalhado - túnel

A saída do túnel que faz a ligação dos açudes
de Orós e de lima Campos, oferece a melhor
seção da bacia de Iguatu. O corte nos permitiu
medir a espessura real de cada alternância dos
sedimentos.

2.3.1.2. Embasamento cristalino

O embasamento é constituído de gnaisses,
micaxistos, quartzitos, calcários cristalinos,
granitos e migmatitos. O relevo se apresenta
ondulado, às vezes do tipo elástico de meia
laranja e abrupto.

2.3.2. Tectonismo

A bacia de Iguatu se apresenta quase toda
limitada por falhas. Atualmente a bacia é
constituída de quatro áreas distintas, que foram
denominadas de áreas de Iguatu, Cabeça de
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SUMÁRIO DA COLUNA ESTRATIGRÃFICA DA BACIA DE IGUATU

Período Formação Fácies Litologia

Arenito avermelhado, fino a
D conglomerático, estratificação

cruzada e pouco micáceo.'

Alternâncias de folhelhos,
siltitos, arenitos finos a médios
e calcários. Todos os níveis são
fossilíferos.

Cretáceo Iguatu
Arenito muito grosseiro a fino,
estratificação cruzada, conglo-
merático, avermelhado e cinza
amarelado.

Conglomerado de seixos semi-
rolados a prismáticos e estra-
tiflcação cruzada.

Espessura
Obser- Prová-
vada vel

15m

50 a
100m

10a
20 m

5 a
10 m

400 m

1.000 m

200 m

100 m

PRlZ-CAMBRIANO — Gnahscs, granito, calcário cristalino, migmatito, quartzito e micaxisto.

Negro, Açude Lima Campos e Icó.
Os dois principais sistemas de falhas são: NE

e NW (sendo o primeiro sistema provavelmente
o mais antigo). As falhas dos dois sistemas são
normais.

Mesmo a área de Iguatu (750 km2) sendo a
maior em relação às outras três, não se apresen-
ta bastante perturbada pela ação tectônica.
Observamos um único dobramento considerável
entre a cidade de Iguatu e a vila José de
Alencar, o qual indica a existência de um
sinclinal, sendo que as camadas do lado oeste
tem mergulhos para SE e as do lado leste para
NW.

A área de Cabeça de Negro (50 km2) foi
bastante afetada pelo tectonismo. Constatamos
dois pequenos sinclinais e um anticlinal. Muitas
vezes notamos fortes silicificações, principal-
mente da fácies "D".

Entre as áreas de Iguatu e Cabeça de Negro, o
embasamento cristalino se apresenta abrupto e
com evidências de uma atividade tectônica bem
apreciável.

Dentro desta área estão localizadas as jazidas
de magnesita.

A área do Açude de lima Campos (120 km2)
também foi afetada pela ação tectônica. O
riacho Umari parece ser controlado pela tectô-
nica. As direções e mergulhos das camadas nesta
área são concordantes, sofrendo mudanças
quando próximas do embasamento cristalino.
Tudo indica que as mudanças das atitudes das
camadas próximas do embasamento foram pro-
vocadas pelo afundamento geral da bacia. Den-
tro desta área encontramos o melhor afloramen-
to da bacia (Perfil detalhado — Túnel —
Figura 2), onde efetuamos um estudo deta-
lhado.

A área de Icó se apresenta alongada no
sentido NE acompanhando o principal sistema
de falhas. São constantes os afloramentos nas
proximidades do embasamento cristalino, onde
se apresentam silicificados e com merglhos
acentuados (1545°) para SE. A borda sudeste
da área de Icó é toda coberta, não possibili-
tando a verificação das atitudes das camadas.
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2.3.3. Levantamento Radiométrico

Foram feitos 830 km de levantamento radio-
métrico ao longo das estradas e caminhos, o que
corresponde a 0,79km/km2. Á maioria do
levantamento radiométrico foi feito com auxi-
lio de jipe (tipo autoportada) e uma pequena
parte por caminhamento,

Utilizamos dois cintilômetros Microlab e um
gamâmetro SRAT-GMT3T, sendo este último,
usado na verificação de alguns pontos.

Foram observados dois pontos anômalos
(Amostra 1 e 2, vide Fig. 2) nos sedimentos, de
acordo com os resultados das análises, consta-
tou-se que a monazita, é a responsável pela
radioatividade das duas amostras.

Os valores radiométricos obtidos, foram fra-
cos de um modo geral, encontrando-se os
maiores valores nas partes mais argilosas e no
embasamento cristalino, principalmente quando
esse se apresenta alterado.

Diariamente fazia-se a leitura-padrâo antes do
início dos trabalhos de campo, num local bem
determinado.

Resumo das radioatividades

Fades A - Variando de 50 a 80 CPS
(Microlab).

Fades B - Variando de 40 a 60 CPS
Fades C - Variando de 50 a 150 CPS

(Valores mais altos nas partes argilosas).
Fáríes D - Variando de 30 a 60 CPS
Cristalino - Variando de 30 a 600 CPS.

Os granites, gnaisses e migmatitos têm uma
radioatividade variando de 60 a 350 CPS, mas
quando alterados atingem até 600 CPS. Os
micaxistos variam de 60 a 150 CPS e cs
quartzitos de 20 a 50 CPS.

2.3.4. Relação de Amostras

Coletamos duas amostras para análise radio-
métricas e mineralógicas (Amostras 1 e 2), e um
grande número de amostras fossilíferas para
serem estudadas na Seção de Paleontologia e
Estratigrafia do Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM).

Amostra nP 1
Arenito de cor creme (Fáceis C), estratifi-

cado e imperfeitamente laminado, com uma
crosta delgada ferruginosa radioativa 0,027% e
U3O8, bastante poroso, compacto, textura elás-
tica regular, granulação fina a muito fina, boa

classificação, grãos subarredondados, quartzo
predominante e mais feldspato, muscovita, bio-
tita, óxidos de ferro, manganês, sericita, mo-
nazita, ilmenita, zireão, granada, apatita, rutilo
e turmalina. A matriz é argilo-sfltica, fosfática e
ferruginosa.

Amostra nP 2
Arenito de cor creme (Fácies C), sem estrati-

ficação ou laminação, manchado de marrom e
cinza escuro, compacto, porosidade média, tex-
tura elástica irregular, com nódulos, concreções
e acumulações irregulares de argila, óxidos dr
ferro e minerais pesados (0,021% e U3O8).

Os graõs são subarredondados, com quartzo
predominante e mais feldspato, muscovita, bio-
tita, óxidos de ferro, manganês, sericita, mo-
nazita, ilmenita, zireão, granada, apatita, rutilo
e turmalina. A matriz é argilo-siltica, fosfática e
ferruginosa.

Amostras fossilíferas
1) Vertebrados fósseis: foi estudado uma nova

espécie de Lepidotus, cujo caráter evolutivo
atesta ser esse peixe de idade Jurássico
superior ou base do Cretáceo inferior. Esse
peixe é provavelmente mais antigo que o
Lepidotus temnurus Agassiz que ocorre na
Formação Santana, da Chapada do Araripe
de idade Aptiano. Esses foram os primeiros
restos de peixes devidamente estudados dos
sedimentos da bacia do Iguatu.

2) Artrópodes fósseis: Foram identificados con-
chostráceos e ostracôdeos. Os sedimentos da
bacia de Iguatu podem ser correlacionados
com os da bacia do Rio do Peixe pelos
fósseis, estratigrafia, tectônica e por estarem
geograficamente próximas.

2.3.5. Possibilidades de Mineralizações
Uraníferas

Não existe mineralização de urânio visível
nos sedimentos da bacia de Iguatu.

Foram detectadas somente duas pequenas
anomalias.

Amostras das anomalias foram coletadas e
enviadas para análises no Laboratório de Mine-
ralogia e Pstrografia da CNEN e ficou eviden-
ciado que a monazita detrítica é o principal
responsável pela radioatividade. Quando as mes-
mas foram coletadas, a equipe tinha como mais
provável, uma relação íntima entre matriz e os
elementos radioativos.

As condições sedimentológicas da bacia
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Iguatu são relativamente favoráveis para a mine-
ralização uranífera, levando-se em conta sua
dimensão e a heterogeneidade dos sedimentos.
No entanto, não encontramos qualquer minera-
lização uranífeia dentio da bacia e os valores
radiométricos de superfície encontrados são
mínimos.

Não observamos relação entre a tectônica e a
radioatividade de superfície.

3. BACIA DE FRADE

3.1. Localização

A bacia está localizada entre os paralelos
5°6' e 5°41' sul, e os meridianos 38°10' e
38°50' oeste. Ela se encontra entre os rios
Jaguaribe e Banabuiú, que se juntam na parte
nordeste da referida área, próximo da cidade de
Russas. Distando de Fortaleza cerca de 180 km
pela rodovia BR-13.

Tem uma área aproximada de 700km2 ,
segundo o Mapa Geológico do Brasil de 1960
(escala 1:1.000.000).

3.2. Método de Trabalho

Reconhecimento geológico e radiométrico ao
longo de todas as estradas.

3.3. Trabalhos Efetuados

Foram reconhecidos 330 km ao longo das
estradas existentes.

Encontramos um único afloramento na parte
NW, distando aproximadamente 3 km da Vila
Sitia (vide Fig. 2, localidade 1). O afloramento
é constituído de arenito grosseiro a médio, e ás
vezes conglomerático, avermelhado, bastante
silicificado, matriz argilo-sfltica, com grande
número de veios, micáceo, alguns minerais
máficos e com estiatificação cruzada. O arenito
de granulação média se apresenta um pouco
calcffero superficialmente. Tem uma radioativi-
dade variando de 60 a 90 CPS;

Entre a estrada BR-13 e o povoado Canto
Grande (vide Fig. 2 , localidade 2), observamos
três pequenos afloramentos de um conglome-
rado alterado com seixos de quartzo, variando
de alguns milímetros até 5 cm segundo o eixo
maior, sendo avermelhado, esverdeado pálido e,
às vezes, esbranquiçado. Parece que este conglo-
merado indeterminado faz parte dos restos de

sedimentos cretácicos ali existentes, antes da
ação do intemperismo.

Próximo do Açude de Poço do Barro, apare-
cem blocos bem silicificados de um material
avermelhado, de origem recente, com grande
quantidade de matriz argilosa, com cerca de
60% de grãos angulosos de quartzo límpido e
superficialmente se apresenta amarelado.

Algumas partes do embasamento são cober-
tas por areias esbranquiçadas, nas quais a
radioatividade varia de 20 a 30 CPS.

O embasamento cristalino é constituído de
migmatitos, granitos e gnaisses. O relevo se
apresenta bastante peneplanizado.

A radioatividade no embasamento está entre
30 a 250 CPS, sendo bem mais alta quando o
mesmo se apresenta alterado.

4. CONCLUSÕES

Os resultados dos levantamentos geológicos e
radiométricos da bacia de Iguatu mostraram
que são mínimas as possibilidades de minerali-
zação uranífera, uma vez que os dois únicos
pontos anômalos encontrados indicaram a mo-
nazita detrítica como a responsável pela radio-
atividade.

As condições sedimentológicas da bacia são
suceptíveis de mineralização uranífera, entre-
tanto, os dados colhidos no campo mostraram
que os valores radiométricos de superfície são
fracos, não sendo determinado nenhum mineral
uranífero.

O levantamento preliminar da bacia de Frade
indicou que não existe qualquer possibilidade
de mineralização uranífera, em virtude da quase
total ausência de pacote sedimentar, erodido
por forte intemperismo. Recomenda-se que a
bacia de Frade não conste mais nos mapas
geológicos, uma vez que a mesma foi quase
totalmente erodida, restando talvez o único
afloramento mencionado e descrito neste tra-
balho.
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