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ABSTRACT

Since 1981, NüCLEBRtó, researches the Tubarão Croup in the State of
Sio Paulo, in order to evaluate the uraniferous potential of
ctjrbonaceous sediments in the Sedimentary Basin of Paraná.

This work deals with geológica information of the Cerquilho area/-tier»
the faciologic and structural caracterization of the coal sears were
detected, and the main targets for uranium concentration were
identified .j / ,

The uraniferotts anomalies are controled by fluvial channels cuttir.g
coal seams, with pariglacial influence.

X . INTRODUÇÃO

As Empresas Nucleares S/A., NUCLEBRAS, desde 1981 vem pesquisando o -Vs,
po Tubarão no Estado d* São Paulo, através dos Projetos Sorocaba - re-
conhecimento Geológico e Cerquilho - Síntese Geológica buscando «•••» *
liar o potencial uranífero das formações carbonosas da borda da ?«-i*
Sedimentar do Paraná.

Dentro deste programa de
resultados obtidos na regi
ção do comportamento faciolõglco e^i . ,
ma canadas de carvão, recaindo parâmetros que permitam a ide.-.ti-i-"-"••
de alvos promissores.

Os estudos estiveram calcados em levantamentos de canpo, na *">>'''•'•,"*•
foestrutural a partir de íragens aíraas, e na interpretação t* ,'«--
de sondagens.

XI. METODOLOGIA

Aliada as observações de canpo lançou-se não ie dois r.étociri •-= * • ̂
lho que são a análise morfcestrutural sobre inagens aérdas, '"• l

tografias e o estudo de perfis de sondagens.

ütilizando-se imagens aéreas foram elaboradas cartas de lires;!*^«<- *
lineaçoes em imagens de radar e mapas de formas de ârer.3?2r.s, -
estruturas.
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o estudo do comportamento íaciolôgico da região de Cerquilho esteve a
solado na interpretação d« seções estruturais, «laboradas a partir d?
sondagens executadas pela Cc=aanhia d* Recursos Minerais, nos Proje -
tos Carvão 1975 e Carvão Energético 1980, enquanto os dados de super-
fide foras obtidos durante a realização do Projeto- Sorocaba, NOCLE -
BRAS, 19S2.

*
III. GEOLOGIA REGIONAL

Ccrqullho está_situada na borda sudeste da Bacia Sedimentar do Paraná,
no Estado de Sao Paulo, acompanhando a faixa de exposição dos sedlnen
tos que constituem o Grupo Tubarão e com nenor expressão o Grupo Pas-
sa Dois, além de rochas intresivas básicas raesozôicas (Figura 1).

O Tubarão acha-se dividido et. dois ciclos, o inferior portador de ro
chás de origest glacial deneaixado Formação Itararé e o ciclo superior
postglacial. Formação Tatuí.

O Grupo Passa Dois tem sua distribuição restrita a porção oeste da re
gião de Cerquilho, não tendo sido objeto de estudo neste trabalho. Õ
G 5 constituído pelas formações Irati e Estrada Nova.

Os corpos das rochas intrusivas básicas ocorrem sob a forma de diques
e solelras e o termo lltolõgico mais comum é o diabâsio.

IV, IMAGENS AÉREAS

A carta resultante das interpretações radargráficas da região de_Cer-
quilho mostram que os lineasentos se orientam segundo duas direções pre
f«rendais. A direção H30°S, reflexo da estruturação do substrato pré"
cambriano e a H30°w, ̂correspondente ao fraturamento que antecedeu aõ
vulcanismo Juro-Cretácico, tendo sido em parte seu conduto.

Os mapas de drenagem,relevo e estruturas refletem una grande variação
de padrões, representando a grande variedade de litofácies envolvidas
e o grau de estruturação relativamente alto a que foi submetido o subi
trato. Esses mesmosjnapas sostram que os fatores lltolõgicos que pre-
dominaram na evolução regional do relevo, estão na área marcados por
fatores deformacionais^ 0 controle das cristas assimétricas sofra in
fluincia da_estruturação tectônica, de traçado linear, que perturbando*
as disposições normais das litofãcies em homoclinais suaves, gerou crts
tas assimétricas descontínuas dispostas em duas direções preferenciais^
HE t NW, Os suaves mergulhos foram preservados embora apareçam lado a
lado «a sentidos divergentes.

V. GEOLOGIA DA ASSA DE CEaQUZ'-HO

Estratigraficamente a região de Cerquilho se posiciona no intervaloqut
compreende a parte superior da Formação Itararé e basal da Formação Ta
tuí. Neste intervalo ocorre soa grande diversidade de litologias em t?
treito relacionamento, coepoado um quadro de rápidas variações late -~
rais das fácias envolvidas.

A interpretação do conjunto de dados possibilitou separar 4 Unidades,
compostas de litofácies representativas de sedimentação ocorrida em as
bientes definidos e que perr-item esclarecer a seqüência evolutiva da a
rea, conforme aparece nas Seções A-A1, B-B', C-C (Figuras 2 e 3). ~

A Unidade A ocorre nas pcrsõts inferiores da coluna estudada, orefercn
clalnente, abaixo da Unidade C e intercalada com a Unidade 3. 2 caraf*
terizada por espessos pacotes onde se alternam siltitos e arenitos íZ
nos de cor acinzentada clara, de boa seleção, e pouca matriz. Passa -
gens de rochas carbonatadas e níveis conglomerãticos podem ocorrer,

A estruturas sedicentares rais freqüentes são as marcas de ondas, es,
tratificações cruzadas plar.ares e acanaladas de pequeno porte e baixo
ângulo, bioturbações, dobras convolutas a estratos conturbados.
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Om sedimentos cesta Unidade lio interpretados CÓKO depósitos ce fren-
te deiteica. com ffeies de planície de nazis, barras de desembocadura
barreiras e balas interlobos. '

A Unidade B representa fases sob predomínio de condições glacials. 0-
corre intercalada nas Unidades A e C • ausente na D. Acha-se represas
tada por diamictitos de matriz lamítica e/ou arenosa, arenitos e Ias!
tos conglomerâticos e ritaltos. As estruturas comuns são a maciça,pi*
no-paralela, rítmica, alem das dsformacionals, laminações contorcí -
das, «*—*•« dobradas e truncadas e «arcas da sobrecarga.

Estes sedimentos correspondem ao produto de pulsações glacials porneio
de lobos, retrabalhados ou não em diferentes sítios deposicionais.

A unidade C se distribui por toda a área pesquisada, ocorre entre as
Unidades A e D e inclui intercalações da Unidade B.

A Unidade C é composta por arenitos finos, médios, siltitos, argili -
tos, argilitos carbonosos, carvões_e níveis carbonãticos. As estrutu-
ras sedlmentares representativas são as cruzadas planares e «canaIa
das de pequeno porte e baixo ângulo e as laminações plano-paralelas ~
paralela ondulada e ondulada cruzada. Presença freqüente de restos ve
getais e conoreções piritoses. Estas litologías relacionam-se a unã
planície dei ̂ J ca constituindo, depósitos de distributários e baixios
interdistri1 _ irios.

Associa-se L a seqüência arenosa variando de grosseira a fina textu -
ral e mim - .eticamente imatura com n£veis_oonglomeráticos, portanto
estratifi.1 7; cruzada acanalada, diminuição granulométrica ascenden-
te e cont.'. s basais erosivos constituindo-se em depósitos de canais
fluviais.

A Unidade . i* distribui por toda a área e recobre as unidades antece
dentes, te -6o caracterizada pela persistência lateral de siltitos,arê
nltos fir ^ e intercalações de calcários. Estas litologias de cores
marron-ti jxeadas, ora esverdeadas possuem como principais estruturas
a biotut > .ção e as laminações plano-paralelas_e paralela ondulada.Kes
ta Unida"' não são encontradas quaisquer evidências das condições glã
dais, pa enteada pela ausência da unidade B. ~

A deposição destes sedimentos .se deu numa extensa plataforma rasa.

VI. EVOLC ÃO PALEOAMBIENTAL

Na interpretação da seqüência evolutiva da sedimentação na região de
Cerquilho obteve-se bons resultados, quando se subtraiu da coluna, se
dimentos de origem glacial e seus produtos diretos, frutos de retrabã
lhamento. Deste modo, foi possível reconhecer a sucessão paleoambien-
tal e os efeitos dos episódios glacials sobre esta seqüência "normal".

Os sedimentos que compõem a base do^intervalo estudado, constituem u-
ma frente deltaica onde coexistem fácies de planície de marés, asso -
ciadas a barras de desembocadura, barreiras a baías interlobos (Unida
de A), que foram recobertas pela progradação de distributaries delta!
cos e baixios intsrlobos com mangues costeiros e lagunas, cor.stituir.~
do uma planície deltaica. Nesta ambiênda aparecem ainda canais flu -
viais de alta competência, que truncando os sedimentos da planície ,
atingem a linha de costa.

A presença destes canais fluviais é explicada pelas extensões reduzi-
das que separavam a área fonte da linha de costa, fazendo con cue ca
racterísticas de planície aluvial existissem sobre a planície celtair

ca (Unidade C).

Interrompendo a sedimentação da planície deltaica afluiam periódica -
mente lobos glacials, os quais avançam sobre ela interceptando e do
brando seus sedimentos semi-consolidados (Fig.4) e trazendo consig?
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grande quantidade de detritos, çue «o atingirem a costa, provocavam ro
viaentos de «assa na fruta deltaica {Unidade B). ~

Ao término da deposição de cada pacote, till tico, quando da reinstala-
o d planície deitaica, os eanai fluviais aais ativ fll

d d l di
i p ç p , q r

çao da planície deitaica, os eanais fluviais, aais ativos por rmflnT
rem água de degelo, erodi— os sedimentos glaciais gerando depósitos
de retrabaih—tnto, coaons na irea.
A seqüência culadna com a transgressão, da linha de costa e deposlçãode
fáeies pelito-carbonática B O M extensa plataforma marinha rasa, quexe
cobrindo as unidades anteriores, deaarca o fia dos eventos climáticos"
glacials (Unidade D).

VIZ. CONSIDERAÇÕES PIRAIS

As correlações estratigráficas permitiram esboçar a evolução da paleo
geografia da Srea de Cerquilho e as fades nela envolvidas, definindo
a ambiêncla na qual foras geradas as camadas carbonosas. Das quatro u
nidades individualizadas neste trabalho, a Unidade C, portadora do ear
vao,. xspnesenta o xeglstzo cs use fase entre os domínios continental e ma —
rinho pelo qual passou a Bacia do Paraná, no final dos tenpos Itara -
ré, antes da deposição das camadir» transgressivas do Tatuí.

As anomalias uranfferas estão relacionadas a interação dos processos
sedimentar»» das Unidades B e C, gerando ambiincia propicia a reten -
ção de depósitos metálicos. Os teores encontrados em superfície embo-
ra modestos, máximo de 200 ppn de B3O-, registram a percolação de so
luções mineral!xantes. A perfilagem gana das sondagens apontam alguns
valores entre 300 a 400 cps, diretamer, t* relacionados a palitos carbo
nosos. ~
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ANOMAUA RAOlOMÉTRICA N*S .

AFLORAMENTO MOSTRANDO UMA SEQÜÊNCIA OE ARENITOS FINOS A MÉDIOS COM LAMh-
NACiO ONDULADA CRUZADA,INTERCALADDS POR FEUTD3 CARtONOSOS COM RES-
TOS VEOETAIS E FILMES DE WTP.I»lTA,DEPOSITAOOS EM BAIA INTERU3TRIBUTÁRCB
ACHAM-SE INTERCEPTADOS POR UM CANAL FLUVIAL QUE RETRABALHA SEDIMENTOS
OE UM"nuT 8ERANDO UM OlAMICTITO DE MATRIZ ARENOSA

ANOMAUA RAOlOMÍTBICA N°S

ARENITOS FINOS A MÉDIOS,SEUÇÍO MODERADA.SUWATUROS A IMATUROS COM

NÍVEIS CONSLOMERATICOS PORTANDO ESTRATIFICAÇÕES CRUZADA PLANAR OE

MÉDiO PORTE E ALTO ANGULO E CRUZADA ACANALAOA; SOBREPOSTOS * KÍVES

BE AftULlTOS COM OEFORMACSES PLÁSTICAS E DIAMICTITO OE MATRIZ AREKOSA

mCOBRlNOO A SEOutNClA OCORREM PEUTOS CARBONOSOS COM L A M I N A C S E S P L A N Í

RES E ONDULADAS.

ANOMALIA MDlOMÉTRICA N*T

A iNTERPWETAClO AMBIENTAL DESTE AFLORAMENTO, EVIDENCIA OuE UM

LOBO OUCIAL TRANSPORTANDO ATÉ MATiÇÓES DE ORAN1TO, AVANÇOU

DE FORMA RÍSIDA SOBRE A PLANÍCIE DELTAICA, OOBMNDO E INTER-

CEPTANDO SEOIMENTOS CARBOrtOSOS. SEMI CONSOLIDADOS.
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