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ABSTRACT

Exploration for uraniun carried out over a major portion of the Rio Grande do
Sul Shield has revealed a number of small residual basins developed along gla
dally eroded channels of pre-Permian age. .̂

_Mineralization of uranium occurs in two distinct sedimentaxy units. The lower
unit consists of rhythmites overlain by a sequence of black shales, siltstones and
coal seams, while the upper one is dominated by sandstones of probable fluvial
origin.

RESUMO

A prospeccãb uranifera en una ampla area do Escudo Sul RLogranâense, definiu
várias pequenas bacias residuais sedimeriteres encravadas em paleocanais glaciais,
conseqüentes do modelado erosivo da área continental em tempos prê-f ormação Rio Bo
nito, durante o período Fermiano.

As mineralizações uranlferas ocorrem em duas principais unidades sediraenta-
res. Na inferior, com depósitos similares extensivos a todas as bacias, contém mine
ralizações nas seqüências estratigrãficas de ritmitos encimados por folhelhos car
bonosos, siltitos e carvões.Na unidade superior, as mineralizações são associadas
can areias de possíveis canais fluviais.

INTHDDOÇSO

Desde o ano de 1969, a área do Escudo Sul RLogranâense tem despertado o inte
resse para a prospecção uranífera, can a descoberta de anomalias na bada residual
de Cerro Partido e fraturas mineralizadas no Granito Encruzilhada.

A NUCXEBRSS em 1978, no Prograna de Avaliação do Potencial uranífero do
Brasil, efetuou uma reintexpretaçãb de todos cs trabalhos anteriormente realizados,
permitindo una definição preliminar de várias unidades prospectivas.- em função dos
ambientes geológicos regionais definidos pelas associações litoestratigrãficas,
vinculações genéticas, ambientais e paleogeográficas.

domo ãeoorrência, em 1979 foram implantados os Projetos Cerro Partido, Cerro
do Bulão, Bolena e Escudo Sul RLograndense.

No Projeto Cerro Partido foi possível a integração faciolõgica dos diversos
setores das pequenas bacias residuais. Foram identificadas três fácies distintas: a
fluvial, a lagunar e a marinha. Além disso, forem descobertas mais duas extensões,
anpliando a área de ocorrência sedimentar em mais de 30 km2.

O Projeto Cerro do Bulão revelou una pequena bacia sedimentar com excepcio
nais indícios radioanômalos. Reconhecimentos geológicos em áreas adjacentes pennT
tiu a descoberta de mais três pequenas bacias residuais, a saber: Cerro do Bulão
Leste, Cerro da Chapada e Passo do Moinho.

O Projeto Bolena permitiu a descoberta de bacias residuais anômalas ao norte
de Candiota e ao sul de Pedras Altas.

No Projeto Escudo Sul RLograndense foram descobertas bacias residuais anõna

W
• ;-

li

it

! i

I

!
Hi



las no Cerro Grande (proximo de Encruzilhada) e na Fossa do rio Jaguar!. Nesta locali
dade, ocorre a mais clássica das bacias residuais do Escudo, onde foi definida a antl
ga Formação Budõ (Formação Itararé). ~

Alem disso, foram ainda descobertas anomalias na bacia residual de Mariana
Pimsntel e "relictos" sedimsntares equivalentes na área de Arroio Barrocão, imediata
mente ao norte da dorsal de Canguçu. • "~

Portanto, com os conhecimentos adquiridos até o presente, ressalta-se a po
tencialidade de ana nova unidade prospectiva, constituída pelos sedimentos permianos
das pequenas bacias residuais encravadas no Escudo Sul Riograndense.

O termo bacia residual designa uma pequena parte remanescente de uma grande
área que foi reduzida pela erosão. Entretanto, adota-se aqui uma conceituação gecmõr
fica mais ampla, englobando pequenas bacias originadas pelo mesmo evento geólõgico.po
rém em diferentes ambientes de sedimentação, tais cano marinho, lagunar, lacustrino e
mesmo fluvial, não implicando necessariamente, o conceito de continuidade ou de liga
ção física entre os diferentes depósitos preservados.

ANALISE GEOMORPOlfiGICA

As bacias residuais_apresentam formações sedimentares^can espessuras totais
de poucos até 80/90 metros. São de idade permiana (Grupo Itararé e Formação Rio Bcni
to) e ocupam os locais baixos do embasamento (possíveis paleovales). ~

Um aspecto destacado em nossos Projetos é a ausência de tectonisno afetando
os seus sedimentos. Cbserva-se a grande influenciando paleorelevo nojnodelado morfolõ
gico das unidades sedimentares, inclusive no controle das diversas fades litolõgicas.

As fortes atitudes encontradas em alguns estratos são devidas a ccmpactação
diferencial, ocasionada principalmente nas encostas remanescentes dos paleovales. te
maneira geral, os paleovales preservados mostram que foram escavados em rochas fresi
cas, recortadas na forma de U, notadamente quando representam as cabeceiras dos paleo
drenos.

Outro importante aspecto é o posicionamento morfolõgico dos sedimentos pre
servados, quase sempre mediando entre as cotas 220 a 260 metros e situados, preferen
cialmente, nas cabeceiras dos drenos efluentes dos divisores das bacias hidrográficas
do Escudo Sul Riograndense. A saber: Jacui, Vacacaí, Jaguarão, Piratini e Camaquã.

A distribuição areai dessas bacias residuais revela-se caro dispostas segun
do dois cinturões; um externo, borde jante ã Bacia Sedimentar do Paraná e outro inter
no, balizado pelas ocorrências nas cabeceiras dos drenos da bacia hidrográfica do rio
Camaquã.

Ccxno estamos constatando ananalias em quase todas as bacias, evidencia - se
q;ce a paleogeografia permiana é a chave de um importante modelo prospective uranlfero
no Escudo Sul Riograndense.

ANALISE INTEGRADA: GEC3LCGIÃ/GEOM0RFOL0GIA

Na literatura são referendadas cerca de 13 bacias residuais situadas na bor
da do Escuuo Sul Riograndense. Pela execução de nossos Projetos foram revelados ou
trás 9 e mais duas áreas de extensões.

Entretanto, se considerarmos os pequenos portes individuais das diferentes
bacias em diferentes localizações, é da se imaginar a importância dojiecanismo airbien
tal e morfolõgico que controlou, de maneira quase síncrona, a sucessão de litotipos
díspares an areas tão distintas.

Pelo apanhado histórico dos conhecimentos geológicos observa-se a confronta
ção de opiniões divergentes quanto as causas genéticas e ambientais, mas, de maneira
geral, são unânimes quanto ao posicionamento croncestratigrãfico das diferentes ocor-
rências.

Os levantamentos da equipe do Projeto Bolena, em seções e furos de sonda
gens nas regiões de Candiota, Seival e Hulha Negra, revelam que existem interdigita"
mentos faciolcgioos entre arenitos de distributãrios de foz deltaica intercalados por
unidades carbonosas de mangues costeiros, indicanão uma zona de transição entre a am
biência continental e a marinha.

De maneira similar, o Projeto Cerro Partido (Encruzilhada - RS),revelou cue
o Grupo Itararé, na sua parte superior, transiciona e^interdigita cem sedimentos car
bonosos da Formação Rio Bonito. Geneticamente, a seqüência litolôgica indicaria que
os sedimentos do Grupo Itararé evoluiram em legues aluviais (conglgterados e areni-
tos) , até a uma fase marinha (ritmitos e folhelhos). Para a Formação Rio Bonito indi
cam urigem em ambiente litorâneo, com o desenvolvimento de fãcies de planície de nã
rés associados a mangues costeiros. ~*

Estas unidades distais transicionariam para um sistema anastgrosado, que se
interdigitaria com a sedimentação paludal de planície de marés, ou então, francamente
marinha, em região de "baía" ou de "golfo".
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Observa-se portanto, que a bacia residual de Cerro Partido, na sua parte
mais distai (externa), de maneira similar apresentaria o mesmo esquema genético se
quencial da borda suleste da Bacia Sedimentar do Paraná (região de Candiota). Aribas
estariam situadas na área transicional entre o mar aberto e a área continental e eu
jas características ambientais permitiram operar esquemas seqüenciais litolõgicos evo
lutivos. Tal entretanto, não aconteceria nas bacias cujos sedimentos foram deposita
dos a montante dos drenos de então. ~

Nesta situação, os sedimentos foram acondicionados em vales na forma ce U,
entalhados em rochas frescas. As bacias apresentam forma de rolhas topográficas, coin
cidindo de maneira geral cem os atuais drenos fluviais e apresentam sempre a largura
limitada pelas encostas laterais e íngremes do embasamento.

Os seus litotipos são de extrema variação faciolôgica, quer na sucessão ver
tical como na lateral, variando de tilitos, diamictitos, arenitos feldspáticos gross
seiros, arenitos finos arcoseanos, carvão/siltitos carbonosos, ritmites e folhelhos
carbonosos.

Fato notável em quase todas as bacias, é a presença constante de um horizon
te estratigráfico intermediário, constituído de ritmitos encimados por folhelhos car
bonosos e mesmo localmente carvões.

E5m algumas bacias são encontrados tilitos subjacentes a esses ritmitos, tal
cano acontece ao. norte de Candiota, ao sul de Pedras Altas e na Fossa do rio Jaguari.
Noutras, sobrejacente aos ritmitos são encontrados tilitos gradando lateralmente para
lamitos conglcrreráticos carbonosos (denominados Formação Pedra Areia nos meios irònei
ros), arenitos feldspáticos e arenitos arcoseanos.

As distribuições destas formações são erráticas e irregulares, cem forte
tendência gradacional da montante para a jusante do paleodreno. Exemplos podem ser ei
tados na Bacia de Mariana Pimentel, na do Cerro da Chapada e na da Fossa do rio Jaouã"
ri.

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Em 1963 Dalaney e Goni propuseram as designações Suspiro e Budõ para as fã
cies glacial e rarinha, que apesar de pouco conhecidas, normalmente apresentam depósi^
tos glacígenos assentados diretamente sobre rochas do embasamento. ~

Em 1969 Ribeiro et alii, reconheceram relacionamentos estratigrãficos de se
dimentos _glaciais, flúVio-glaciais e marinhos, mas em diversas localidades registra
ram relações reversas.

De maneira geral, em toda a borda do Escudo, a preservação dos sedimentos
glacígenos é escassa e pouco espessa, mas, representantes típicos pedem ser citados
em Batovi, ao sul de Pedras Altas e na encosta do Cerro Grande (próximo de Encruzilha
da).

Entretanto, Leinz (1937) asseverou que nessa época, o Escudo ocupava ura po
sição elevada, de modo que predominou o caráter de modelado erosivo, cem os seus
conseqüentes materiais transportados para outros sítios, restando apenas, os daquelas
•calhas responsáveis pelos fluxos de descargas dos processos erosivos glacígenos.

Estas calhas representariam os vales das descargas glaciais e possíveis
"fjords", desenvolvidos nos períodos das intensas glaciações. Posteriormente, elas
originariam longos braços marinhos e rios que alcançavam a parte interna do Escudo
Continental, se prestando então para acondicionar os sedimentos.

Nas interpretações genéticas observam-se opiniões divergentes devidas a
comparações dejnodelos concebidos em diferentes posicionamentos ambientais, sem levar
em consideração o mais importante elemento, que de maneira síncrona, resultou os
mesmos litotipos em tão diferentes áreas, que foi sem dúvida, a evolução climática
regional.

De tal sorte,se pautar-nos num modelo seqüencial estabelecido em diferentes
ambiências, ao longo de uma hipotética calha sedimentar, observaremos a serpre
constante presença de uma nova unidade chave, constituída por ri tini tos encimados por
siltitos e folhelhos carbonosos, demarcando uma ambiência climática regional que im
pôs o mesmo caráter em todas as bacias, quer marinha, lagunar, lacustrina e iresmo Io
cais restritos e isolados. ^ ~*

Observa-se ainda, a tendência generalizada deste horizonte estratigrâfico,
na parte da paleoborda continental,posicionar-se entre as cotas de 220 a 260 metros,
revelando um importante nível de base regional controlador da gearorfologia pemiana
do Escudo.

Apresentamos anexo uma seção composta de colunas estratigráficas represen
tativas de arrbientes definidos a partir de serviços de campo, que foram correlaciona
das coro constituintes de uma hipotética calha de sedimentação, permitindo portanto
visualizar os principais aspectos evolutivos das diferentes fades ambientais.

Assim, a coluna A representa uma seção estratigráf ica de urna região predomL
nantemente irarinha (área de Candiota). A coluna B, um arbiente transicicnal entre o
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marinho e o costeiro (região do rio Candiotinha). A coluna C representa a parte mais
costeira, transicional entre o marinho e o lagunar (norte do rio Candiotinha).

_ A coluna D foi estabelecida pelo Projeto Cerro Partido. A maioria dos sedi
mentes são lacustres-fluviais, intercalados por uma unidade marinha. ~"

A coluna E foi estabelecida pelo Projeto Cerro do Bulão, apresenta a predo
minãncia de sedimentos continentais, com uma seção intermediária possivelmente lagu
nar/marinha. "*

Nas cabeceiras das calhas predominam apenas rochas congloneráticas e cemu-
nente ccorrem^pequenos vales subescavados, cheios de "drifts".

Na área do ambiente marinho observa-se uma evolução gradual dos sedimentos
definidos cano Grupo Itararé para aqueles da Formação Rio Bonito (arenitos bangueados
con camadas de carvão). Ao longo das calhas ocorre a predominância de sedimentos do
ambiente continental, C O R grandes variações faciolõgicas laterais, notadamente para
aqueles sobrejacentes ã unidade pelítica de ritmitos e folhelhos carbonosos. Estes
sedimentos superiores eqüivaleriam em tempo, aos da Formação Rio Bonito.

Nas cabeceiras das calhas predominam "drifts", constituídos principalmente
por brechas heteroclásticas irregulares.

Localmente, evoluem pára lamitos conglarerãticos carbonosos (Formação Pedra
Areia), com espessas bolas e blocos de sedimentos carbonosos arrancados da unidade
inferior. Noutros locais transicionam para arenitos feldspiticos conglcmeráticos, sil
titos areno-carbonosos feldspãticos e mesmo folhelhos sílticos. ~~

Constata-se entretanto, que a seqüência de ritmitos e folhelhos carbonosos
pertencentes ao Grupo Itararé, representa uma unidade chave, conseqüente de uma evolu
ção climática de aquecimento gradual, culminando com os depósitos de fácies euxímT
cas carbonesas, localmente rica em material volátil, tal como acontece em Mariana Pi
rnsntel.

Posteriormente, o clima tomou-se mais rigoroso, porém com seus depósitos
grosseiros ("drift's") restringindo-se às cabeceiras dos paleodrenos, permitindo en
tão uma acentuada gradação lateral na área periglacial, até fornecer os materiais ade
quados aos espessos banqueamentos de arenitos e camadas de carvão do ambiente transi~
cional marinho/lacustrino da formação Rio Bonito. :

MODELO GEJffiTICO MINERALIZADOR j

Em quase todas as bacias residuais foram registradas anomalias uraníferas e ,
em muitos casos, cem excepcionais valores superficiais.

De maneira geral, são muito mais freqüentes no nível de siltitos carbonosos
e no de ritmitos, entretanto, algumas, de aspectos bastantes promissores, foram tam
bân registradas em arenitos sílticos da çarte superior. Subordinadamente, os lamitos
conglaneráticos carbonosos são também anômalos.

Em algumas bacias, a unidade de ritmitos e siltitos carbonosos constitui a
parte basal e borde jante, podendo localmente, se apresentar fortemente basculada, pa
recendo refletir sedimentos moldados em vales encravados. Nestes casos, o caráter
anômalo da unidade & mais persistente e acentuado.

Os sedimentos sobrejacentes aos ritmitos e folhelhos carbonosos são irregu
lares e descontínuos. Suas anomalias parecem ligadas mais aos arenitos sílticos carbo
nosos, originados às: expenses dos materiais entulhados nas cabeceiras e redistribui j
dos na parte mediana, do paleodreno de descarga sedimentar. Na atual fase de conhecT •
mantos, se mostram con minerais secundários (autunita e uranocircita) disseminados nã
matriz arenítica, atingindo espessuras de até 5 metros e teores variando de 200 a
5.000 ppm de U,OR. Sua distribuição é errática e o volume de pequeno porte, porém, ;
parece constituir um .modelo repetitivo em várias bacias.

Do ponto de vista de área fonte mineralizadora, além dos granitos regionais '
apresentarem fertilidade, os folhelhos. negros eujdJmiccs são destacados cano excelen
tês rochas fundamentais, onde, na sua gênese, além do alto conteúdo de matéria orgânT
ca associada a ácidos húmicos, a presença de lama anaeróbica de fundo, rica em gas
sulfídrico,- promove ambientes de enriquecimentos uranlferos, principalmente quando
associados a intermitências de águas salinas, salobras e doces. Este ambiente^ ê
ressaltado para as lamas euxlmicas depositadas nos "fjords" na Noruega e da Suécia,
ends em trabalho publicado pelo USGS, por Vemon & Swanson, 1961, chega a citar con
centrações de 50 a 300 ppm de U-Og, em rochas similares. ~

Além disso, fatores de enriquecimentos secundários sio também indispensáveis
para concentrações econômicas.

Para as bacias residuais, os depósitos da montante dos paleodrenos apresen
tarc-se mais acondidonados e moldados no embasamento. Nestes, observa-se que as per
meações hídricas superficiais sâb, de maneira preferencial, coincidentes com os prin
cipais alinhamentos das unidades sedimentares preservadas. ""

Observa-se que, para a seqüência síltica carbonosa e de ritmitos, as atitu
ces mais acentuadas combinadas com intercalações estratigráficas de arenitos pexrreã
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veis, são fatores imprescindíveis para mineralizações de maior volume.
De maneira geral apresentam excelentes anomalias superficiais, mas o porte

das mineralizações fica limitado pelos fatores referidos.
As mineralizações dos arenitos slltioos superiores são influenciadas princjL

palmente pelas variações litolcgicas laterais, parecendo existir uma preferência ãqu£
les dispostos na forma de possíveis canais fluviais, encaixados em sedimentos contem
porâneos menos permeáveis. ~"

Os sedimentos preservados nas cabeceiras das paleocalhas apresentam maior
potencialidade de mineralização do que os sedimentados em áreas costeiras e marinhas.
Os seus acondicionamentos morfolõgicos entalhados permitem uma melhor atuação dos
principais agentes de enriquecimentos secundários, realçando, portanto, o interesse
prospective uranífero dessas pequenas bacias residuais.

ASPECTOS OCNCUUSIVOS

Baseados na conceituaçio exposta nos Itens anteriores e observando a dispo
sição paleogeografica das ocorrências das principais bacias residuais até agora conhe
cidas, destacamos os seguintes aspectos conclusivos. "*

1 - As bacias sedimentares preservadas no Escudo Sul Riograndense são de
pequenas áreas, can uma unidade estratigráfica interglacial representativa, demarcam
do tina ambiência climática regional de mesmo caráter litofaciolõgico em todas elasT
Essa unidade é constituída de ritmitos encimados por siltitos e folhelhos carbonosos.

2 - Os sedimentos que sobrepõem a unidade interglacial, na parte mais centi
nental, apresentam grandes variações faciológicas laterais, predominando "drifts" nas
cabeceiras, evoluindo para lamitos conglomeraticos carbonosos (Formação Pedra Areia),
arenitos conglaneráticos feldspãticos, arenitos arooseanos e outros na parte interne
diária, representanão, possivelmente, sedimentos de uma glaciação menos rigorosa. ~

3 - Os sedimentos das bacias em geral ocorrem entre as cotas 220 a 260 me
tros,e de preferência, localizam-se nas cabeceiras dos drenos efluentes dos divisores
hidrográficos do Escudo, dispostos segundo dois cinturões; um externo, bordejando a
Bacia Sedimentar do Paraná, e outro interno, balizado pelas ocorrências nas cabecei
ras do rio Camaquã. ~

4 - 0 relacionamento areai irorfológico das bacias demonstra que o nível de
base erosivo permiano ê conseqüente de um modelado morfolõgioo de profundo entalham»
to na área continental, revelando que a disposição paleogeografica marinha era relafcL
vãmente a mesma da atual borda do Escudo Sul Riograndense, porém com uma profunda pi
netração interiorana na atual Fossa do rio Camaquã.^Possivelmente, os_depõsitos pre
servados nas cabeceiras dos drenos da bacia hidrográfica do rio Camaquã sejam do tipo
lagunar/lacustrino.

5 - Cano conseqüência das conclusivas acima apontadas, deduz-se que no
permiano, a influência das grandes dorsais gaúchas eram predeninantemente paleogecmór
ficas, revelando sobretudo, que a denominada área do Escudo Sul Riograndense, era, na
realidade, constituída por uma coalescência de grandes ilhas, em cujos núcleos predo
minaram as áreas granlticas do Granito Cordilheira, Granito Encruzilhada, Graalto
Caçapava e Granito Lavras.

6 - Em quase todas as bacias forem registradas anomalias uraníferas. Embora
sejam distribuídas em uma ampla área do Escudo, os sedimentos depositados nas cabe
ceiras das paleocalhas apresentam maior potencial mineralizador do que aqueles dê
áreas mais marinhas,devido ao melhor acendicionamento do modelado erosivo e a presen
ça de fatores de enriquecimentos secundários. ~"

7 - Portanto, um programa regional de reconhecimento geanorfológico, princd
palmente destacando as cabeceiras dos drenos das bacias hidrográficas, propiciará cer
temente..a descoberta de um.maior número de bacias residuais, permitindo possivelmente
implementar um amplo programa de avaliações em uma nova unidade prospectiva uranlfera
do Escudo Sul Riograndense.
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