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ABSTRACT

The Lagoa Real Project from NUCLEBRÃS represents one
of the r.iost important uranium provinces in Brazil today. The Project
is limited by the 42°00' - 42°30'W and 13°30' - 14°15'S geographic
coordinates, covering an area of 4,540 square kilometres in the south-
central part of Bahia State. Since 1977, 13 radiometric anomalies have
been detected."p

*^As part of the Archean basement, metasomatized iind
cataciastic rnetamqrphic rocks, outcrop in- the area.»>

<-ffhe uranium mineralization occurs in albitite bodies
parallel to its foliatjLon and is represented by fine .gxajflsd—uxaijirilte.,

^^Tng" roughly in N-S direction the albitite bodies
are tabular and elongated. Each albitite body may reach over 1 km of
extension, 100 in ai^-ai&th, and 350 m of depths

t2O7Pb/2O(^Pb age determination indicated 820 my as the
age of uraninita crystallization.^fi e o<^fin ore reserve of 27,000 ton of U3O0 at an average
grade of 0.15% U3O3 has been determined following geologic,topographic,
and radioir.etric survey over an area of 700 hectares and the cor«p3etio:i
of 16 0 dril.l-holes..Jbg_talizing 23,000 metres-s>

"SPhe potential uranium reserve of the Lagoa ílcc-l
District has not as yet been properly evaluated because from the known
orebodius only six have been sistematically investigated to date.

HISTCKICO

Tendo em vista que estudos preliminares j.ndj.cavam
existência de rochas pré-cambrianas formadas em ambientes propícios
mineralização uranífera, no domínio da Serra do Espinhaço, a
contratou, cm 1075, a execução de um levantamento aerogamaespectromé-
trico, íbrí-ngendo a parte central e centro-sul da Bahia. Esse projeto,
denominado Espinhaço Setentrional, cobriu uma área do 61.000 km^ e foi
concluído em 19 76.

Em 1976 o Centro de Geofísica Aplicada -• CGA-DNPM, ini-
ciou un levantamento aerogeofísico abrangendo o centro-sul da Bahia e
u,.-.a pequena extensão do norte de Minas Gerais. Esse levantamento -Pro
joto Urandi, cobriu uma área de 6.000 km^, com o objetivo de obter pa--
ranetros de natureza iKagnetomêtrica, eletromagnética o gamaespectrov.é
trica visando a prospecção de metais não ferrosos.

Km junho de 1977 foi detectada, durante a execução do
Ptojoto Urandi, uma anomalia com forte contribuição no canal de urânio
-• 50 vezes o "background" - nas proximidades de Lagoa Real, município
de Caetité.

Após a comunicação do CGA ao Escritório Regional do Be-
lo Horizonte - NUCLEERÍS, foi feita uma verificação, no terreno, da
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área anômala, constatando-se, do imediato, a existência de uma minera-
lização uranífera com características altamente promissoras.

Em setembro de 1977 foram verificadas 4 anomalias oriun
das do Projeto Espinhaço Setentrional que, apresentando característi~
cas geológicas muito semelhantes ã anomalia de Lagoa Real, aumentaran
significativamente o potencial uranífero da área. Ainda em 1977 foi
detectada outra anomalia oriunda do Projeto Urandi, situada a 7 km a
sudoeste da primeira.

A implantação, em março de 1978, de trabalhos sistemãti^
cos de prospecção e pesquisa, levou a descoberta, por meio de levanta"
mentos radiogeolõgicos autoportados, de 6 anomalias, com as mesmas ca
racterísticas das anteriormente conhecidas. ~

Em 1979 a NUCLEBRÂS contratou um levantamento aerogama-
espectrométrico detalhado, abrangendo a área do Projeto. Foram detec
tadas 115 anomalias, atualmente em verificação. Uma dessas anomalias
relaciona-se a um depósito uranífero, situado no contexto geológico do
Distrito Uranífero de Lagoa Real.

LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
2

O Projeto Lagoa Real abrange uma área de 4.540 km nc
centro sul da Bahia, limitada pelas coordenadas geográficas 42°00' -
42°30'W e 13O301- 14°15'S (Figuras 1 e 2).

• As jazidas de urânio situam-se a uma distância média de
50 km da cidade de Caeti.té, sede da equipe de campo da NUCLEBRÂS.

As principais vias de acesso são as rodovias Vitória da
Conquista -Brumado - Caetitê(BR-030) e Montes Claros - Guanambi-Caetité
(BR-122).

A cidade de Guanambi,situada 40 km a SK de Caetité, pos_
sui pista de pouso não pavimentada e é servida por vôos diários partin
do de Salvador e Belo Horizonte.

TRABALHOS REALIZADOS

Além dos levantamentos aerogeofIsicos, vêm sendo desen-
volvidas as seguintes atividades básicas no Projeto Lagoa Real:
- Verificação de anomalias e reconhecimento autoportado: Foram verifi.

cadas até o momento 50 anomalias radiométricas, com a realização de
levantamentos autoportados numa extensão total de 700 km.
Avaliação de indícios: Os levantamentos geológicos, topográficos e
radiométricos cobriram uma área total de 700 hectares. Os dados ob
tidos nessa fase estão sendo plotados em mapas nas escalas de
1:1.000 e 1:2.000.

- Sondagem: Foram concluídos 160 furos, totalizando 23.000 metros de
sondagem rotativa a diamante e 25.000 metros de perfilagem gama,ten
do sido coletadas 9.000 amostras para análises químicas e estudos
petrogrãficos.

GEOLOGIA REGIONAL

Na região ccntro-sul da Bahia afloram rochas metamórfi-
cas pré-cambrianas cobertas por sedimentos terciários e quaternários.

A seqüência lito-estratigrãfica é descrita a seguir, de
modo simplificado e resumido; na Figura 3 é apresentado o mapa geolõgi_
co correspondente.

Como rochas arqueanas destacam-se granitos, gnaisses,
migmatitos e plutonitos.

Trabalhos desenvolvidos por geólogos da NUCLEBRÂS reve-
laram a existência de rochas metamõrficas cataclasadas e metassomatiza
das constituindo uma faixa alongada de direção geral NNE-SSW, desde o
sul de Caetité até a planície de Paramirira.

Como representantes do Proterozóico Inferior destacam-
se os Complexos Metamórficos,constituídos por anfibolitos, quartzitos,
formações ferríferas, gonditos, mármores, micaxistos e paragnaisses.

Representam o Proterozõico Médio, na região de interes-
se, as rochas do Super Grupo Espinhaço, notadamente metavulcânicas ãei
das, filitos, metassiltitos, ardõsias, xistos, quartzitos e metaconglo
morados.
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O Protoi'ozoico Superior c representado por ir.utc~.-ji.It i. ••
«.o», i.ii.vr.ictito;:, n.etaroÓsios e ir.etaijrauvacas do Super Grupo São Frav.

Toda a região apresenta coberturas arenoscis detrí ti.cãs
•. c-r ciar ias e quaternárias.

Segundo a classificação dos Domínios Geotectõr.icos/Geo

.:•. regime evolutivo de antigas paraplataformas".
Moutinho da Costa et alii (1976) postularam a oxiulôn--

CÍ.J de um çeoanticlinal ou de um Alto do Paramirir. entro os c m tons ou
ci.tQd ises do São Francisco e Lençóis e a conseqüente formação Io du.us
bossas marginais: a bacia Espinhaço Setentrional e a bacia Charada Dia
rr.antina.

A zona do Espinhaço Setentrional é caracterizada por
urra ] inearidade regional ir.uito forte, constituindo uma cordilheira in-
tensamente dobrada, com indícios de motamorfisn-.o crescente de r.crto pa
ra sul e dos estratos superiores para os inferiores.

A faixa ocidental da Chapada Diamantina caracteriza-ee
pela presença de ir.ovimentos verticais sinsediirentarosj mais atonutidoo
iro.-n dobraraentos ir.enos intensos do que os do Espinhaço Setentrional o
uv\ri boa continuidade e regularidade na geometria da sedimentação.

0 padrão estrutural nas rochas do Proterozóico Inferior
ó caracterizado principalmente por uma fase dominante N-S obli-cerando
um sistema deforrr.ativo anterior E-W,

Inda e Barbosa (1978) concluirara pela existência de pe-
lo menos três ciclos de deformação na região: deformações! meseprotero
zóicas, deformação regional trar.sainazõni.ca o deformações roglonais
mais antigas, estas posteriores ã formação dos co:v.ple>:os vulca.-.o-scdi
ixntarcs.

Os grandes falhamentos são de diroçõo geral WS, corroa
pondendo ã direção geral do Espinhaço. O3 dobrarr.en^os são visíveis, c:n
grande escala, nos metassedimentos proteroiió.icos.

GKOLOGIA LOCAL

ASP£CTOS P E T R O G R A F I C O S

Na área de interesse predominam rochas n:otaxó/:"ico--iv.r>
tassomáticas, notadamente albititos, microcli.nitos, rochas de transi-
ção albita-microclina e albita-epidoto, epidosito.s, anl'ibolitos e bio
titttos.

Os albititos são roch-is constituídas por albi.ta_ c:i por-
centagem igual ou superior a 70%. Pedem ser caracterizados er. ^unção
da relativa abundância de constituintes varietais,considorandc-se, nos
te caso, una porcentagem mínima de 55 para cada varietal. Adotando-se
este critério, são caracterizados os piroxênio albititos, anfthSlio -iL
bititos, granada albititos, epidoto albititos, :iiagnetita ulbititos, he
niatita albititos e carbonato albititos.

As variedades piroxêni.o-granada albit.ito, gr<.;na;:íi-piro
xênio a.lbitito, granada-epidoto albitito, e t c , rofereir.-sc aos ĵbi.t-.i-
tos nos quais ocorrem dois constituintes varletaia, predomi.̂ r.i.-.lo, :n.
caso, o primeiro sobre o segundo.

Os contatos entre os diversos tipo.s de albitit: :;• •;.',•..),
via de regra, transicionais.

Os mi croclinitos são rochas constituídas por m.i.croclinri
em porcentagem igual ou superior a 70%. Sua ocorrência é bastante res
trita na área. _ "~

As rochas de transição albita-microclina, como cs albi
tn-ir.icroclina-quari.zo metassomatitos e os raicroclina-albita-quartzo me
tassomatitos, são largamente distribuídas nas áreas anômalas e constj.
tuem as "encaixantes" de albititos e r.'.icroclinitos.

Tais rochas contém, em proporções variáveis, miereelina
e albita, sendo que nonhur. desi-;es constituintes perfaz 70'i da rocha.
Quartzo geralmente está presente nessas rochas ein porcontanf- *-~\i >-n
10% o 30%.
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Embora de ocorrência restrita, merecem rr.enção as rochas
de transição albita-epidoto, que representam estágios intormediari.es
entre albititos e epidositos, sendo designadas como albita-p.pidoto r.-.G-
tassoraatitos e epidoto-albita metassomatitos.

Ocorrem ainda na área, erabora de modo restrito, epidosi
tos, anfibolitos e biotititos. Nessas rochas os máficos, constituin-
tes essenciais, representam porcentualmente mais de 605. Frequenternen
te são encontradas porcentagens variáveis de albita e/ou microclina. ~

Os contatos entre albititos, metassomatitos, microclini
tos e epidositos são, via de regra, de caráter gradacional. ~

As rochas metassomãticas da área do Projeto Lagoa Real
exibem, ao microscópio, texturas predominantemente granoblãsticas, fro
quenteir.ente poligonizadas. Texturas dos tipos oceolar, mortar, cata-
clástica, porfiroclãstica e/ou porfiroblãstica são também freqüentes.
As rochas apresentam geralmente orientação visível e granulação fina a
média.

Admite-se que na maior parte das rochas os processos de
recristalização ou neomineralização predominaram sobre a cataclase.

O processo de neomineralização ou recristalização foi
basicamente o raetassomatismo alcalino, evidenciado principalmente pela
substituição rnetassomática de diversos minerais.

A formação da microclina após a cataclase da matriz,por
substituição da mesma, é citada por Barbosa (1979) . Er.\ diversas lâmi-
nas são descritas substituições metassomãticas, entre outras, do micro
clina por albita, de albita por epidoto, de piroxênio por anfibólio,dê~
piroxênio por biotita e de piroxênio por granada.

São freqüentes as inclusões de piroxênio, granada, fluo
rita, anfibõlio, biotita e opacos em cristais de albita, microclina e
quart2o.

Murta (1979) sugeriu ter havido substituição metassomã-
tica de microclina por albita e também de albita por nicroclina.

A passagem gradacional de rochas predominantemente albit
ticas a predominantemente microclínicas é visível em escala de aflora-
mento e ã vista dosarmada.

A albita ocorrerem cristais poligonizados, em cristais
deformados, em cristais xenoblásticos de contornos denteados e fonnan-
do cordões afilados nos interstícios de cristais de microclina. Apre_
senta-se maclada segundo a lei da albita e raramente segundo a lei da
periclina.

Em parte das lâminas estudadas o plagioclãsio tem compo
sição AbçjQAnio-

São freqüentemente observadas inclusões de x?iroxênio,
epidoto, calcita e anfibõlio em cristais de albita.

Em algumas amostras foi determinada a presença de oligo
clãsio, geralmente em cristais angulosos de núcleo mais cálcico do quo
o bordo.

A microclina ocorre geralmente com tendência ã poligoni.
zação, em cristais deformados, em peciloblastos xenoblásticos de con-
tornos denteados e, ainda, formando vênulas em torno de cristais de a^
bita ou em suas fraturas.

Em algumas lâminas esse mineral ê maclado polissinteti-
camente segundo a lei da periclina.

São freqüentes as inclusões, entre outras, de quartzo,
plagioclãsio e biotita, em cristais de microclina.

0 quartzo ocorre em grãos hipidiomorfos arredondados,
em porfiroclastos, em agregados granoblásticos poligonais e em vênulas.

Inclusões de albita, fluorita e opacos são freqüentes.
A porcentagem de quartzo nos albititos ê geralmente in-

ferior a 5%, podendo atingir a 30% nas rochas de transição microclina
-albita e nos micrpclinitos.

Os constituintes varletais mais importantes são: piroxê
nio, granada, anfibólio, epidoto, biotita e magnetita.

0 piroxênio 5 do tipo aegirina-augita era cristais xeno-
blásticos, alongados, geralmente com inclusões de quartzo, opacos, gra
nade., epidoto, calcita, titanita e uraninita. Freqüentemente é obser-
vada a substituição de piroxênio por anfibõlio, granada e mais raramen
te por biotita e epidoto.

A granada é tipicamente andradita, xenoblástica a idio
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bliística. Geralmente é substituída por magnetita e epidoto e r.ais es-
ooradiceiraentc por hematita.

A magnetita ocorre quase sempre martitiüada, sob a for-
::-.i xenoblástica ou em pequenos cubos automorfos.

O anfibólio é hornblenda e sua variedade furrohastir.csi

O epidoto ocorre era finíssimos cristais comurr.ente euhe-
dricos, parecendo provir da substituição mctassomática dos plagiccLá-
bios ccmo também de piroxcnio, anfibõíio e granada.

A biotita, ãs vezes cloritizada, é um dos minerais rr.áfi_
cos mais freqüentes nos albititos ordinários e nas rochas de transição.

Os minerais acessórios mais importantes são: apatita,ti.
tsnita, zirconita, fluorita, barita, calcita, pirita e uraninita.

ASPECTOS ESTRUTURAIS

Os albititos apresentam-se sob a forma de numerosos cor
pos tabulares, intermitentes, alongados segundo a direção geral da fo-
liação, orientados "grosso modo" submeridianamente (Figura 4).

Sua extensão varia desde alguns metros até quilômetros.
A espessura é variável entre centímetros até uma centena de ir.etros. A
continuidade dos albititos foi constatada em 350 met.ros ao longo do
mergulho (Figura 6) .

Os microclinitos constituem corpos alongados, posiciona
dos paralelamente aos albititos.

Os albititos e microclinitos têm como "encaixantes" ro-
chas de transição microclina-albita, também orientadas submeridianair.en
te.

Os albititos se distribuem basicamente segundo dois ali^
nhamentos principais, era forma de arco, com "trend" variando de NE, na
extremidade meridional, para NW, na extremidade setentrional da área
de interesse.

O contexto estrutural da área parece assemelhar-se ao
da plataforma russa, descrito por Tarkhanov (1975): albititos e rochas
metassomãticas associadas, ocorrendo em núcleos de consolidação arquea
na, localizados em falhas profundas, em forma de arco, bem cor.o na pe-
riferia da zona de regeneração tectonomagmática do Proterozõico Inferi-
or a Médio.

As estruturas predominantes são grandes falhas de dire-
ção NS, paralelas ã direção geral do Espinhaço, visíveis somente em fo
tografias aéreas e obliteradas pela cataclase, recristalização ou neo-
mineralização.

Os processos construtivos de neom.inerali.zação ou recris_
talização predominaram sobre os processos destrutivos de cataclase; ca
taclasitos, protomilonitos, blastomilonitos e ultramilonitos são fre-
qüentemente encontrados.

As diaclases têm direções predominantes N20°-30°W, NS,
N70°E e EW. Os mergulhos variam desde 30° até 90°, ocorrendo localraeri
te fraturas sub-horizontais.

A foliação de origem cataclastica é a estrutura planar
mais importante, sendo mais evidente nos albititos. A direção 5 varia
vel, desde N40°E até N30°W, com mergulhos de 35° até 90°. __

O mergulho é geralmente para W (NW ou SW) ,ã exceção dos
dois depósitos uraníferos situados na extremidade setentrional, nos
quais foram medidos mergulhos para E. Nos albititos situados r.a parte
central da área, verifica-se uma forte tendência ã verticalização.

ASPECTOS GENÉTICOS

A síntese da evolução geológica regional é esqueniatiza-
da a seguir:

A área do embasamento cristalino, situada entre a
Serra do Espinhaço o a Chapada Diamantina, hoje constituída por rochas
ír.Gtassomáticas, migmatitos, gnaisses e plutonitos.ê de idade arqueana.
Segundo Inda e Barbosa (1978) "o intervalo de 2,6Í0,2 bilhões de anos
(Ciclo Jequié) constitui o mais importante evento tectono-mag^.dtico do
embasamento, no Craton do São Francisco, em território baiano", con-
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cluindo que "durante este ciclo verificou-se intenso mutaxorfismo, j e

KÍCÍOS até catazonal, acompanhado provavelmente da extensa regenerai;."in
dos primitivos fragmentos crustais, incorporados no procosõo de fort...i
ção dos vários complexos gnãissicos migmatíticos...", incluídos os Jã"
Guanainbi e Paramirim.

No período Pré-Espinhaço (Ciclo Traiisamazônico -2,0í
0,2 b.a.), ocorreram intensos fenômenos tectõnicos e ir.agmáticos, senc;o
provável o desenvolvimento, nesta época, de "greenstone belts" - Inda
e Barbosa (1978).

Houve a reativação de antigas geoclases e o surgirr.en
to de novas, gerando faixas estreitas, lineares e elípticas, de subsi-
dêncj.a acentuada. Foram individualizadas as áreas cratônicas e bacias
de subs.i.dência coin diferentes graus de estabilidade oroger.ética. A es
te ciclo está relacionado o surgimento do Alto de Paramirin - Moutinhõ
da Cesta et alii (1976).

Seguiu-se o Ciclo Espinhaço (1,8 b.a.), durante o
qual deu-se o lento processo de evolução da cordilheira do Espinhaço e
da Chapada Diamantina.

Segundo Inda e Barbosa (1978), "ã etapa de 1,2 ± 0,2
b.a. são atribuídos os dobramentos e o metareorfismo principal epizo-
nal".

Seguiu-se o Ciclo Brasiliano (1,0 b.a.), caracteriza
do na área de interesse por "uma reativação paraplataformal de falha-
mentos profundos e antigos, que promoveram novas deformações na Cordi^
lheira do Espinhaço e na Chapada Diamantina" - Inda e Barbosa (1978) .

A reativação das antigas falhas e a conseqüente catada
se das rochas, permitiram a concretização do fenômeno metassomáticoT

A nineralização uranífera, datada em 820 milhões de a-
nos polo método 207pb/206pfo p O r cooper (1979), na Universidade de Arte
laide - Austrália, ocorreu durante o Ciclo Brasiliaac, associada ao
evento metassomãtico.

O processo de metassomatose alcalina deu-se em função
da introdução, ao longo de falhas profundas, de fluidos de alta mobili^
datíe, como CC^, Cl, F, etc.

As soluções ascendentes provocaram, por ir.oio de remobi-
lizações de sódio e potássio,aJbitizações o microclir.izaçces, resultari
do, finalmente, concentrações de corpos albxticos confinados em rochas
albí ticas/niicroclí nicas.

Estudos potrográficos revelam ter havido fases superpo_s
tas de substituição dentro do processo metassomãtico, difíceis de indi.
vidualizar ou Cciracterizar.

Na descrição de algumas lâminas delgadas foram citadas
inc!.ut;5es de microclina em cristais de rnicroclina, o que parece indi-
car duas gerações de feldspato potássico. A coexistência de cristais
límpidos e cristais deformados e/ou quebrados de microclina também in-
dica dois eventos de microclinização. Nikolskii (1973) afirma que
"Na albitização dos granitoidos, freqüentemente surgiram rochas, nas
quais o plagioclásio e o quartzo acabaram substituídos pela albita e a
microclina se manteve. Ãs vezes se observa, não sorr.ente a manutenção
da microclina nos granitos em transformação, mas tarrJacm o crescimento
de seus grãos sob a forma de recéra-farmadas bordas, crescidas na micro
clina primária, ou o surgimento de novos grãos".

A ocorrência de cristais de albita-oligoclásio com nú-
cleo cálcico e bordas sádicas, aí incluindo-se a albita neo-formada ,
bem como a coexistência, numa mesma amostra, de cristais deformados e
estirados e cristais poligonizados de albita, demonstram pelo menos
dois eventos de albitização.

A existência, na área, de minerais de cálcio e a consta
tação de que o plagioclásio,em várias das lâminas estudadas, é albita-
oliçoclásio, parece indicar que a rocha pré-existente era, em parte,
curbonãtica ou que o cálcio esteve presente no sistema durante o even-
to netassowático.

A mineralização uranífera pareça estar relaci* .da fun
darr.entalmente ao teor de Na2Ü e ã presença de Fe na rocha. Est >los pr£
Jiminares indicam que as condições mais propícias para a mineralização
ocorreram com teores de Na2Ü entre 9% e 11%.
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A presença de albita, em proporção superior a 70% o pi-
roxênio sódico, geralmente constituindo 5-10'è da rocha, são os princi
•lais indícios de mineralização e, seguramente, 90% dos níveis uranífe-
ros relacionam-se a esta associação, que constitui os piroxênio albit:L
tos.

Mesmo rochas como granada albitito, anfibolio albitito,
sr.íHgnotita albitito, hercatita albitito, epidoto albitito e epidosito,
quando mineralizadas, contém, em proporções variáveis, minerais sõdi-
cos, como albita, aegirina e/ou ferro hastingsita.

A presença de minerais de ferro, notadamente como cons
tituintes varietais das rochas, é também uma condicionante da minerali^
zaçao uranífera.

Diversas dúvidas persistem em relação ã gênese dos depó
sitos uraníferos de Lagoa Real.

Está prevista a execução de um mapeamento geológico em
escala de semi-detalhe, juntamente com a realização de estudos petroló
cjicos e metalogenéticos sistemáticos e detalhados,visando definir, cem
inaior precisão, os diversos parâmetros geo-tectônicos envolvidos nos
processos cataclástico e metassomático e suas relações com a minerali-
zação uranífera.

ASPECTOS GEO-ECONÕMICOS

As anomalias radiométricas na área do Projeto Lagoa Re-
al são caracterizadas por elevada radioatividade, que atinge, localmen
te, valores superiores a 100 vezes o "background" - Figura 5.

Os níveis radioativos ocorrem sob a forma de níveis deis
contínuos encaixados nos albititos e, mais raramente, nos epidositos.

Embora a formação dos albititos tenha sido decorrente
de fenômenos tectônicos, a mineralização uranífera teve um controle
eminentemente litológico, conforme ressaltado no ítem anterior.

Os albititos ordinários com bictita, as rochas metasso-
máticas de transição e os microclinitos são, via de regra, estéreis.

O principal mineral de urânio é uraninita, ocorrendo su
bordinadamente pechblenda e uranofano. Apresenta-se finamente dissemi_
nada, preferencialmente nas bandas mãficas de piroxênio sódico, ferro
hastingsita, andradita, titanita e magnetita e, mais raramente, na in-
terfãcie dos grãos ou como inclusões nos cristais de albita. A urani
nita dificilmente ê visível macroscopicamente. A pechblenda, raramen
te identificada, ocorre disseminada da mesma forma. 0 uranofano encon
tra-se restrito ãs fraturas superficiais.

Ao microscópio a uraninita ê identificável pelos halos
pleocróicos.

Os teores de Ü3OQ são bastante elevados, chegando em ca
sos extremos, a valores de 3,59%. O teor médio nas zonas mineraliza-
das é da ordem de 0,15%. A mineralização uranífera encontra-se em
equilíbrio secular. 0 tõrio ocorre em quantidades desprezíveis, com va
lores inferiores a 100 ppm. O teor de urânio nas rochas estéreis não
ultrapassa a 20 ppm.

A passagem da zona mineralizada para a estéril é brusca.
A persistência da mineralização uranífera já foi compro

vada por sondagem era até 350 m de profundidade, segundo o mergulho. As
espessuras mineralizadas variam, desde alguns centímetros até cerca de
25 metros, geralmente ocorrendo em vários níveis paralelos - Figura 6.
A espessura média ê de 10 metros.

A sondagem, realizada em 6 dos 13 depósitos uraníferos,
permitiu calcular uma reserva de 27.000 toneladas de U3Og, a um teor
médio de 0,15%.

Ensaios de tratamento e beneficiamento do minério reve-
laram que o urânio nele contido tem solubilidade superior a 95% em con
dições normais de ataque, com um consumo de ácido sulfúrico da ordem
de 50 kg/tonelada.

Considerando que, dos corpos uraníferos conhecidos, apç_
nas 6 foram sistematicamente pesquisados, revelando uma reserva subs-
tancial de urânio,recuperável por tratamento de minério a baixo custo,
podemos afirmar serem excelentes as perspectivas do Distrito Uranífero
de Lagoa Real.

1
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