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ABSTRACT
Phosphoro^uraniferous deposit of Itataia is situated in Precambrian metararphic

terrains, into the litho-st^kgraphic unit nomad Caico Complex. ;:J
CJSêgionally, the rocJcé are linearly folded, as á result of compressive tectonic

that fits in the regmatic pattern^z>
Kio-Groairasr'-and liattreFs wrench faults form shearing couples in which the

drag folds' climax are thrusting faults with axialjplane dipping north.^^
*-"-' uranium mineralization occurs into a phosvhatCc rock containing about 80% of
collophane - "collophanite" - in association chiefly with marbles or felcsphatic
rocks and gneisses.^

The ore (collophanite) occurs mainly as a stockwork, and it may be rassive,
(into big joints) or disseminated (impregnating the host rocks).

Dark ore appears only in brecciated zones; it is richer in uranium content, but
poorer in phosphorous^-?

The highest grade ore is in a very fractured zone, associated to marbles.
^~ Supergene enrichment took place in this area, j
- Underground works show that mineralization is deeper toward east.
'—No uranium mineral was identified yet.

Itataia's deposit is a very peculiar one, because of the high grade urcnium-
phosphorous association,, That'8 why it's difficult to establish a genetic rcdel .
However, there exist several genetic hpothesis, some of whick+-£n the same lira of
thought.

I N T R O D U Ç Ã O

Aja2ida_de_.Itatfida, localizada na região centro-norte do Estado do Ceará
(figura 1), i n s t i t u i a maior concentração de urânio associada a fosfato existente

" Fõrdésõáirtá em 1976 por técnicos da KtXXEBBAS, a partir da interpretação dos
dados obtidos pn. um reconhecimento radiogeológico autcccxtado realizado no ano ante
rior. Desde 9é então foram realizados trabalhos sistemáticos de prospecção e sesquT
sa em área de 2 kcci , >ds^ndp.este^telecer a configuração .espacial do corpõlniReraliz^'
dBjÊjrobj3S'.̂ _ jazida. Estes trabalhos conpreenderam essencialmente, levariCaiisrJto racU. ]•
on»tricc> mapetamento geológico de detalhe, abertura de poços e trincheiras, sondagem)
a diamante com testenunhagent continua e galerias, além de estudos geológicos cs ârrbi/
to regional. '

Atualmente, apôs a escavação de 1269 metros de galerias de pesquisa, a NUCLE3FÃS
continua a executar sondagem em malha adequada (80 x 80 m), na área da jazida dsven
do totalizar até o final deste ano, 37.000 metros perfurados.

A presente.' nota resulta da evolução dos conhecimentos geológicos adquiridos atra
vês de estudos de superfície e de informações obtidas durante os trabalhos rirsiros
executados na área.

2472



FORTALEZA

São abordados, principalmente, novos conceitos
relacionados ao controle lito-estrutural da minera
lização, situando-os no contexto regional. Parale
lamente, são tecidas considerações de caráter gene
tico, com o objetivo precípuo de chamar a atenção
para a originalidade do fenômeno mineralizante en
si.

GEOLOGIA REGIONRL

A área abrange una porção da crosta continen
tal do Escudo Brasileiro encravada na região de dç>
faramentos caririanos, de idade prê-canbriana, cuja
complexidade estrutural tem refletido numa série
de designações de ordens conceituais, evolutivas e
terminológicas.

A evolução do tipo "geossinclinal em mosaico",
FIGURA 1 no sentido de Zonenshayn-1967, ê admitida por

Brito Neves (1975 e 1978), para esta porção da
crosta. A região, de natureza ensiãlica, teria se

desenvolvido entre áreas plataformais antigas que correspondem aos núcleos cratôni
cos de São Francisco, a sul e São Luis/Gurupi a noroeste, cuja consolidação se deu
no final do Ciclo Brasiliano.

O caráter mcbilístico da zona situada a norte do Lineamento Fatos tem sido res
saltada em trabalhos de mapeamentos básicos nas escalas 1:250.000 (Campos et alii-
1976; Braga et alü-1977) e 1:100.000 (Barbosa et alii-1977), cujos fundamentos cem
ceituais propostos foram sumarizados por Mello et alii (1978). Admitem para essas
faixas dobradas caracteres mais inerentes ao modelo dos "mobile belts" concebido por
Anhauesser et ai it (1969) e aplicado no continente africano. O desenvolvimento geqs
sinclinal proposto por Brito Neves (op. cit.) parece ser mais coerente com o sistema
de dobramento sergipano (Santos & Caldasso, 1977) enquanto que os demais -sistemas
nordestinos (aqui incluidc^a zona transversal localizada entre os lineamentos Patos
e Pernambuco) teriam sido implantados em um «toasamento não completamente cratoniza
do. Santos & Caldasso (op. cit.), admitem que apenas parte do sistema caririano foi
estabelecido em antigas estruturas prê-brasilianas constituídas por dorsais e faixas
subsidentes, sem um padrão defenido de polaridade geossinclinal.

A configuração tectônica da região de Itataia mostra feições próprias de p
jBsos regmagenicos caracterizados por um par cisalhante e direções de "drag folds
'(figura 2) de relações angulares compatíveis cem o modelo de^Moody & Hill (1956).

No domínio regional, se delineiam dois elementos geotectônicos principais: um
embasamento iretassomãtLco e uma faixa linearmente dobrada. O primeiro elemento geo
tectônico ê representado por um complexo antigo, eminentemente metasscmãtico, de do
xtSxújo ensiâlico, que constitue a infraestrutura da região dobrada/ o qual foi súbmê*
tido a constantes e prolongados, processos de migmatizacâb e granitização. Segundo'
Angeiras (Uai loureiro et alii, 1978) os plutons granitioos Oneso-catazonais no sen
tido de Buddington, 1959) e mLgmatitos desta unidade refletem a migmatizacâb a que
estiveram sugeitas as litologias originais-sedimentos pellticos e possivelmente ro
chás básicas, fi referido como "Alto Tectônico Tamboril-Itapajê" (Brito Neves, 1973);
Maciço Mediano de Santa Quitéria" (Brito Neves, 1975); e Complexo Tamboril/ Santa
Quiteria" (Campos et alii op. cit.; Braga et alii op. cit.; e Barbosa et alii op.
dt.)

O Complexo Taroboril/Santa Quitéria ocorre em um pequeno trecho situado na porção
sudeste da área, limitado e truncado a leste pela Falha do Rio Groairas (figura 3) .
Nas suas zonas marginais predominam metatexLtos de estrutura estrorãtica e fleblti
ca, moitas vezes dobradas, enquanto que próximo à Falha Rio Groairas ocorrem estrutai
ras catadãstica, oftalmica e milonltica, associadas â faixa de cisalhamento. As
foliações metanôrficas se rarefazem da periferia para o interior do complexo, no do-
mínio dos diatexitos e granitóides, onde são comuns estruturas "schlieren", agmãti-"
cas e nebulíticas, progradando para anatexitos. Pequenos núcleos anatéticos ocorrem"
esporadicanente próximo â zona de cotrpressão/cisalhamento da Falha do Rio Groairas.

A espessa seqüência metassedimsntar que constitue a "Faixa de Dobramentos Jagua-
ribeana" (de Brito Neves, 1973 e 1975) ou " Complexo Caioô" (de Canpos et alii,1976,
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Braga et alü, op.cit. e Barbosa et alii,op. dt.) ê o elemento geotctonico de maior
importânda, quer pela grande extensão territorial que abrange, quer, sobretudo, por
que nele estão localizados os principais jazimentos usaníferos.

Na região de Itataia, essa sequênda ê composta por uma unidade basal migmatíti-
ca, seguida da um delgado e descontínuo pacote quartzltico, sotoposto a gnaisses e
calcários cristalinos (mármores).

As principais características lito-estruturais deste ambiente (faixa de calcário
cristalino que se estende por vasta área, contendo intercalações de níveis impuros ,
calcossilicaticos, encaixada sempre em gaaisses através contatos gradativos, etc., )
sugerem a existência de um fenômeno transgressivo atuante nesta porção do complexo ;
os correspondentes psamíticos da sequênda possuem ocorrência restrita em área, ora
ligados a variedades migmatizadas, ora, aos gnaisses que afloram na região.

Em alguns locais da área, ò posicionamento dessas unidades apresenta-se inverti-
do mostrando litologias da base da seqüência normal, sobrepostas âs do topo. Esta in
versão foi ocasionada durante o paroxLsmo da tectogênese brasiliana, quando instalou
se na área a fase principal de dobramentos em estilo isoclinal recuifcente e cavalga
mantos associados. O dobramento holcnôrfico (da 2a. gerarão), mascara o estilo iso-"17"
dinal original.

A unidade de migmatitos roorre nos cantos nordeste a sudeste (figura 3), forman-
do os acidentes topográficos das serras do Céu e da Mata fome. Embora na área, essa"
unidade não seja muito representativa, sua extensão territorial ê bem mais significai
tiva para noroeste, nordeste e leste.

Esses migmatitos afloram, com mais freqüência, próximo à zona de interseoção do
par dsalhante formado pelas falhas do Rio Groaíras e Itatira.

Litologicamente dominam na região migmatitos de estruturas f lebíticas e dobradas
gnaisses migmatizados ricos em granadas e corpos pegmatôides subconcordantes. Nas H

proximidades dos falhamentos desenvolve-se intensa feldspatizaçâb, com migmatitos de
estrutura oftálmica.

Os quartzitos formam um pacote pouco espesso, de algumasjâezenas de metros, so-"
brejacentes aos migmatitos. Afloram principalmente, nas porções nordeste e leste da
área, formando as cristas das serras do Céu e Mata Fome, e, ainda, na porção centro-
oeste (serra das Cacimbas). Constituem horizontes quase puros, com intercalações de
níveis feldspãticos, localmente ferríferos, ricos em hematita (serradas Cacimbas).

Os gnaisses constituem a unidade de maior representativiâade em área, podendo o-
correr parcialmente migmatizados. Variam de biotita-gnaisses a biotita-sillimanita-"
gnaisses, ambos os tipos, contendo quantidades apreciáveis de anfibôlio e porfiro- " ;

blastos de granada; fades mais feldspãticas são restritas. j
As associações mineralógicas presentes nestas unidades, permitem enquadrá-las na ;

fâcies metamórfica anfibolítica alta.
Na área da jazida, esses gnaisses apresentam textura cataclástica (por vezes mi-

lonítica) bem desenvolvida, localmente transformada por diaftorese à fâcies xistos-" :
verdes. Clorltização de granadas e biotitas, seridtização L albitização de feldspa- :
tos, afetaram essas rochas em graus variados, através soluções hidrotermais e/ou deu
téricas. „ j

A seqüência carbonâtica ocorre prinsLpalroente, nas porções central e oentro-les- ,
te da área; aflora também a oeste de Itataia, proximo a anomalia 019, uma lente, sem j
representativiâade na escala do mapa (figura 3). Esta seqüência compreende um oonjun j
to de litologias congênitas que gradam desde mármores puros, de textura sacaroidal,a \
té termos mais impuros, ricos em pircxênio, anfibôlio e flogopita. Os níveis impuros
representam rochas calcossilicãticas que progradam para os gnaisses. Este pacote a-" :

presenta uma coloração , dominantemente, adnzentada; sua estrutura planar desenvol- t
ve-se segundo os leitos mais iaçaros, mormente aqueles ricos em flogopita. to micros
copio, esse conjunto de rochas e constituído por quartzo, diopsldio, tremolita, cal- ;
cita, biotita, titanita, flogopita, plagioclãsio e escapolita. A escapolitizaçao e •
e albitização tardia superinçosta , bem coito impregnações e substituição por mate- ;
rial fosfãtico -colofânico- (Angeiras et alü, 1978), constituem feições marcantes "

, da área. _ » <
í A oeste de Itataia, no âmbito do Complexo CaioS, ocorre uma feição morfotectoni-
l ea peculiar, de formato seni-circular, contrastante com o padrão linear do restante"
jt da área. Nesta faixa, desenvolvo-se um sistema radial de fraturamento associado _ a
t: falhas indiscriminadas de pequeno rejeito. Esta estrutura ê margeada por um cordão "
f de calcário cristalino (mãrnore), com mergulhos da foliaçãb divergentes do epxoentro

\
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âo_corpo. Oonfigura-se em una estrutura d&mica onde afloram, na parte central rochas
gnãissicas injetadas por corpos f iloneanos de composição granítica com texturas p&£
matitica e aplltica. Sais carcteres levam a supor que esta estrutura foi gerada a
partir de um corpo plutônico nâb aflorante {"rising plutons" - segundo Fyfe, 1978) ,
de composição ainda desconhecida. Angeiras et alü (ç. cit.) sugere para este plutcn
uma composição granitica, representado na área apenas por apõfises, diques e cúpulas
(alguns jã epissienitizados), cortando as rochas gnãissicas carbonáticas da sequên
cia raetassedimeiíitar. Esta egissienitizaçãb (sensu lato) pode também estar relaciona
da a processos de fenitizaçao, caso em que este pluton não aflorante estaria ligado
a manifestação alcalina.

Os pegmatites ocorrera indistintamente nos complexos Tamboril/Santa Quitéria e
Caico.^Sao corpos filoneanos de pequenas dimensões, de catposição granitica, associ
ados ãs zonas de fraturamento,discorâantes da foliaçãb regional. O posicionamento
desses corpos de natureza hidrotermal está intimamente relacionado ãs grandes f a
lhas. A cronologia do "emplacement", porém é assunto polêmico. As datações radiate -
tricas nos pegmatXtos do Nordeste tân apresentado resultados bastante desencontrados
(Brito Neves & Pessoa - 1976). Entretanto mostram intervalo de tempo compreendido
entre 510 e 460 m. a., correspondente aos estágios finais do Ciclo Brasiliano.

GEOLOGIA ESTRUTURAL

O atual arcabouço estrutural reflete a complexidade tectônica que envolveu as
diferentes litologias durante o processo de cratonização do Escudo Nordestino. A
marcante linearidade das rochas, conpartiinentada em blocos separados por extensos
falhamentos transcprrentes, levaram Campos et ali.*., cg. cit.; Braga et alü, op.
cit.; e Barbosa et alü, op. cit. a enquadrar essa porção do escudo no modelo dos
" mobile belts " concebido por Anhaeusser et a l ü (1969) para a Africa do Sul.

Ha área as rochas acham-se linearmente dobradas, resultantes de uma tectônica
carpressiva meridiana, cujos traços estruturais são bem marcantes nas nas imagens de
radar e ERTS. Dentre os elementos tectõnicos principais assinalam-se as falhas trans
correntes do Rio Groairas e Itatira e o empurrão da Serra do Céu.

As falhas do Rio Groairas (dextra) e Itatira_ (sinistra) formam um par cisalhante
de convergência meridiana, cem ângulo interno próximo a 609 (figura 2) . Os "drag
folds" resultantes da ccmpressãb^principaljnuitas vezes culminam com cavalgamentos,
a exemplo da Falha da Serra do Céu. Os parâmetros angulares do modelo regmãtico de
Moody 4 Hill (op. cit.) dão para a área: <* = 0 , 3= 30 e Y compreendido entre
0 e 60 , de acordo com as variações das direções dos "drag folds", ao se amoldarem
ãs zonas de transcorrências.

As orientações dos elementos tectõnicos reconhecidos na área, dentro do contexto
regional podem ser enquadradas em direções de segunda ordem resultantes de uma ten
são maridLana. Esta compressão produziu dobramentes isoclinais.de planos axiais sub
horizontalizados com vergências para sul, culminando em inúmeros "fronts" de cavalga
mentos (figura 2). O cavalgamento da Serra do Céu ê caracterizado por uma extensa
linha de escarpa, com mergulhos de fbliaçãp suaves para norte e, presença de lirtbos
de dobras invertidos. Nas serras do Céu e Mata Fome, os migmatitos ocupam cotas mais
elevadas que calcários e gnaisses. Já a Serra da Mata Fome representa um possível
testemunho do cavalgamento, com estrtura sinfornsal (da segunda geração de dobras)
assentada sobre gnaisses e calcários cristalinos (figura 3).

O arcabouço tectônico da jazida ê caracterizado pela^presença de planos de folia
ção ondulados (figura 4), constituindo dobramentos holomórficos de superfícies axL
ais vertical Iradas, superixiçosto ao padrão isoclinal original. Feições de redobramen
to são localmente observadas cem eixos de microdobras oblíquos ao "trend" regional.
A figura 5A representa a ccncentraçâb de pólos de lineações b com mjxiinos à E, e
freqüências n«nores â ENE e WSW. Estas dispersões resultam de-Variaçoes no trend
estrutural e ondulações longitudinais aos eixos de dobramentos. Na figura 5B estão
representados alguns pólos de foliações e de lineações b, medidas em dobra antifor
me; pode-se observar o estilo holcnorfico com mergulho do plano axial forte, para
NNW e o caimento das lineações b para E além de variação local no eix> do dobraman
to, para EfcE (perpendicular ao plano polar de foliações).

A tectônica plicativa da área da jazida caracteriza-se por ura estilo de dobramen
to isoclinal com superfícies axiais mergulhando suavemente para norte, submetidas
à ondulações relacionadas ao modelo holcnorfico (figuras 6,7 e 8). Dobramentos dessa
natureza ocasionaram rupturas paralelas aos planos axiais, as quais posteriormente
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podem se transformar em falhamentos inversos (cavalgamentos de superfícies ondula
das), com grandes deslocamentos de massas. Em Itataia algumas zonas relacionadas aõ
cavalgamento encontram-se mineralizadas, distingulndo-se ainda o aspecto brechõide,
a concentração de grafita , além de outros fenômenos cataclãstioos.

Reativações para gravidade,ao longo dos falhamentos, tiveram início no final
do Prê-Cambriano. Esses falhamentos sao de pequenos rejeitos e foram constatados
através de levantamento geofísico (Chancn, 1980), e nos trabalhos subterrâneos (son
dagem e galerias).

Una análise estatística de fraturas da porção S-SE da jazida revelou a existêri
cia de duas direções preferenciais de fraturamento; uma E-w, mais inportante, ao lon
go da qual se deu o preenchimento por colofanito; a outra NE-SW, posterior a primei"
ra, afetou tanto as rochas encaixantes quanto o corpo de minério.

DA JAZIDA

A Jazida de Itataia está inserida csntro do contexto geológico do Complexo Calco.
Nela ocorre um espesso pacote constituído por sillimanita-granada-biotita gnaisses ,
cem ou sem anf ibólio, e calcários cristalinos (mármores), oomplexamente dobrado e
falhado, por onde se introduziram inúmeros corpos filoneanos já bastante transforma
dos por fenômenos metassomáticos. ~*

Os gnaisses caracterizam-se por apresentarem foliaçâb bem desenvolvida e facies
metamórfica anfibolítica alta. Forte rstrometamorfisno transformou essas rochas,
localmente, ã facies xisto-verde. Os calcários cristalinos apresentam passagem grada
tiva no contato com os gnaisses. Predominam, na parte mais elevada da jazida onde s£
localiza o corpo principal do minério. Na parte da baixaria afloram sob a forma de
pequenas lentes juntamente com corpos pegnatóides e colofanito^ Litologicamente, do.
minam os tipos puros de coloração cinza. Variedades impuras estão representadas por
níveis caloossilicâticos, posicionados preferencialmente nas proximidades dos
gnaisses. Nos mármores puros domina o "fabric" maciço enquanto que os tipos impu-
ros e caloossilicâticos mostram estrutura planar melhor desenvolvida. Albitizaçâb
e escapolitizaçãb são feições locais geradas pelo metassanatismo sódico. Rochas fi
loneanas pegmatõides ocorrem preferencialinente na porção noroeste. Tratam-se de pe
quenos corpos subooncorãantes,de composição original granitica (?), transformados em
epissienitos (sensu lato) por metassomatose sódica (Angeiras et alii, op. cit.). Es
sa iretassomatizaçãb modificou-as tanto composicional (dessilicifIcaçãb, jdbitizaçãoT
quanto texturalmente (vacuolos, brechas); criando condições favoráveis ã percolação
de material colofânico.

A rocha hospedeira do urânio ê um Material rico em colofana (colofanito) que
ocorre principalmente sob a forma de "stodewofiV, preferencialmente reiacionada â
seqüência carbonãtica ( figura 4). O terno "colofanito" foi criado por Angeiras &
Nettc (1977), para designar una rocha quase que monominerálica, de coloração acasta
nhada, que constitui o principal minério em Itataia. Ê constituída essencialmente
por colof ana (80%) e ocorre preenchendo espaços vazios (fraturas, fissuras, cavida
des de dissolução) e/cu substituindo feldspato das rochas hospedeiras. Neste trata
lho, foi posicionada no Canfaro-Cidoviciano, com base em observações lito-estruturais
e em informações obtidas pelo Projeto Ipu (fragmentos de colofanito imersos no
conglanerado basal da Formação Serra Grande - supostamente siluro-devoniana). O sim
pies fato de ocorrer preenchendo vazios das pegmatõides significa ser posterior ãs
mesmas. Un outro tipo de minério de coloração negra, ê encontrado principal
mente em zona de brecha. Caracteriza-se por apresentar conteúdo elevado de zircSnio
e relativamente baixo de fósforo. O urânio ocorre associado ao minério fosfatado qian
to a zircãb, em teores mais altos do que no colofanito.

O corpo mineralizado em profundidade apresenta um encurvamento, interpretado co
no uma superfície relacionada ao cavalgamento da Serra do Céu. A morfologia geral
deste corpo apresenta aspecto de camada dobrada (figura 6) com maior concentração de
minério em sua pseudo zona de charneira. As seções das figuras 6, 7 e 8 evidenciam
um caimento da zona mineralizada para leste, em concordância cem os dobramentos
regionais. Sendo posterior "a fase coaçressiva, a mineralização fluiu através de su
perfides de falha, fraturas e penetrou ainda nos estratos do calcário substitute
âo-o, imprimindo um aspecto geral maciço ou em "stoòkrork".
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GENÉTICAS

A associação Ih-P era teores extremamente elevates (0,15% ü,0R e 20% P 00-), relacio
nada a terrenos metartôrf ioos do Prê-Cambriano, é uma característica bastante singular
que indiviôaaliza a Jazida de Itataia dentre os depósitos de urânio conhecidos no mun
do. Esta peculiaridade, se por ura lado dificulta o estabelecimento da gênese por ana-
logia a outras jazidas jâ bem conhecidas, por outro constitui um desafio, no sentido"
de se buscar o modelo próprio.

Em Itataia, desde 1977 tenta-se coordenar as informações em tomo da gênese da ja
zida. Angeiras (1977), sugeriu_as primeiras hipóteses, caracterizando, de modo geral,
o comportamento da mineralização e seus prováveis condicionamentos regionais. Estas
idéias constituíram o alicerce para hipóteses mais bem fundamentadas, elaboradas pos-
teriormente. Ainda em 1977, geólogos do Escritório Regional de Fortaleza sugeriram um
esquema bastante simplista para explicar a formação do deposito: "substância quartzo-
feldspãtica, impregnando rocha carbonãtica em ambiente deformado por falhamentos, li-
berando material rico em apatita (com urânio) que preencheu fraturas e cavidades ori-
ginadas por tectonismo no calcário cristalino (mármore). Posteriormente , todo o con-
junto sofreu os efeitos de processos de alteração hidrotenral ou deutêrica, possibili
tando a reccncéntracão do fósforo e do urânio' Com a evolução dos conhecimentos na ár
rea, esses mesmos técnicos propuseram que a associação de material apatítico cera ro-"
chás carbonatadas (mármores) e granulares (feldspãticas) poderia representar um maci-
ço alcalino em profundidade, de grovável filiação carbonatltica. Levantamento geequí-
mico realizado jpela CPEM na região^ (Projeto fortaleza) encontrou anomalias de Nb, V e
La nas irradiações da jazida. As analises de colofanito por espectrografia de emissão,
tem revelado sistematicamente valores anômalos para Sr, F e Y (além de ü) o que suge-
re una suite alcalina. A formação de albita, flogopita, zeólitas, e hidromicas, rela-
cionada ã área mineralizadajpode evidenciar uma ampla_"fenitização" das rochas regio-
nais. Esse corpo alcalino não aflorante seria responsável pela brechação, fraturaren-
to e alteração das rochas. Soluções hidrotermais e/ou deutéricas tardias, enriqueci-"
das em Na, 00_, Ca, e P2°s' Produziriam substituição parcial dos feldspatos e crista-
lização de apatita. O urânio seria introduzido posteriormente com mais fósforo em uma
fase seguinte do processo hidrotermal, de maior fluidez.

Fyfe (1978) sugeriu um modelo baseado em fluidos de origem hidrotermal ("thermal
brines pool") que serviu de orientação a trabalhos futuros. Atualmente, a hipótese "
que tem maior aceitação é aquela apresentada por Angeiras et alii (op.cit.). É um mo-
delo muito bem fundamentado e que, até o momento se ajusta â jazida. Sustenta que a
mineralização fõsforo-uranífera de Itataia está relacionada às intrusões graníticas ,
tardi-orogenicas, com teor fundamental em urânio elevado (30 ppm) e ã circulação de
fluidos (correntes de convecção geradas pelo resfriamento desses plutons). Esse prova
vel "stock" granitico não aflorante se situaria a oeste de Itataia, e estaria repre-"
sentado na área apenas por apófises. Processos de dessilicificação, albitizaçâb, apa-
titieação e cloritização transformaram parte desses corpos em uma rocha feldspâtica "
vacuolar bastante enriquecida em fósforo e urânio (750 ppm U,Og e 7,5% de P-Cvjdenomi
nada epissienito (sensu lato). Esta atividade, de caráter deüterico, provavelmente "
deu-se a temperaturas entre 200 - 350 C , na presença de fluidos ricos em NaCl,CaCl_
e B ("brines") e pobres em CO,. A última fase de natureza hidrotermal ocorreu a tençe
raturas de 50 - 130 C, associada a fluidos altamente salinos. (pobres em CO,), respon-
sável pela intensa deposição de colofana impregnando todas as litologias pré-existen
tes, e notável enriquecimento tan urânio (1.500 ppm de Ü3O8) e fósforo (33% de P A ) ."*
Entretanto, a explicação para a fonte do fósforo e do cloro, a origem das águas envoi
vidas, etc., são problemas em aberto.

y CONCLUSÕES

' A área está inserida no contexto das rochas metamórf icas do Prê-Cambriano nordes-
tino. Dois elementos geotectônicos principais foram identifiçados: um ocrnplexo erainen
temente metasscmãtico, de domínio ensiálico e uma seqüência metassedimentar, consti*—
tuindo os complexos Taittoril/Santa Quitaria e Caicô^respectivamente.

A seqüência metassedimentar dfi natureza transgressiva^ abrange litologias, tais "
como migmatitos, quartzitos e gnaisses encimador. por calcário cristalino.

O par de dLsalhamento formaão pelas falhas do Rio Groairas (dextra) e Itatira (si
nistra)Tde compressão meridiana, iuprimiu dobramantos isoclinais, recurrbentes, em
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progresso para cavalgaraentos oom vergêndas para sul. Este arranjo tectônioo se engua
dra no modelo zegnãtlco^/bobramento de estilo holanorfico, COR superfícies axiais suH
verticais, resulta da "segunda geração de dobras. Falhamentos de gravidade originários
da (s) fase de descompressãb e reativações posteriores, apresentara pequenos rejeitos,
e, incidem muito freqüentemente sobre o corpo mineral isado, brechando-o. Este ocupa "
superfície relacionada à falha de cavalgamento da Serra do Céu.

Atividade plutonica nâb aflorante é responsável pela estrutura dôrnica a oeste de"
Itataia. Apófises dessa manifestação maguâtica afloram na área, refletindo a intensa"
atividade hidrotermal; posteriormente foram mineralizadas e n D e P .
/ O s principais tipos irorfolõgicos da mineralização observados em Itataia são: "

k" i d " " é
p p p g

stodcrork" associado^a "anas" correspondendo ao corpo de minério mais rico; dissemi- ^
nação era gnaisses, mármores e feldspãtioas, de distribuição irregular e imprevisível^^

Os fenômenos de substituição ("replacement") e preenchimento ("filling") ocorre-"
ram, greferencialinente, em feldspáticas e mármores.
^- Há evidências de enrigueciroento supergênico na parte alta da jazida, (corpo prin

^^ cipal de minério).
Fundamentalmente, há dois tipos de minério em Itataia: "colofanito" de ocorrênr"

mais ampla apresentndo altos tere d UJO e P ° nâe ° ̂ ^nio costiti
p

cia mais ampla, apresentando altos teores de UJO. e P2°5'
 onâe ° ̂ ^nio constitui o £

elemento vicãrio ( nâb constitui nenhum mineral: está na estrutura da apatita e/ou ad
sorvido pela colofana); o minério escuro, geralmente associado a brecha, apresenta ~*
teores ainda mais elevados de urânio, mas com conteúdo de fósforo relativamente bai-"
xo; neste ultimo caso, a relação urânio solúvel/ urânio total sugere que a maior par-
te do urânio está relacionada ao zircãb.

O colofanito pode se apresentar maciço ( em grandes fraturas ou cavidades) ou
disseminado ( impregnando litologias hospedeiras ou preenchendo fissuras) ou ainda
coro matriz da_brecha feldspática.

A associação U - P em concentrações extremamente elevadas constitue um rodeio
único no mundo. ^ â .

E finalmente, o relacionamento preferencial desse tipo de mineralição âs sequéncd |
as carbonãticas. j
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