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ABSTRACT Through the interpretation of "Projeto Geoflsico Brasil-Canada*
results it was selected for ground-check seventeen anomalies aligned in
a structural direction NW/SE which coincides with the so called"Serra do
Matão",southeast of Pará state.

The mineralized rock is an orthoquartzite with more than 95% silica ,
fine grained, and extremely silicified, with sulphides (pyrite and gale-
na) .

Uranium is present as fine uraninite crystals associated with sulphi -
des. V-. -- i .„«,,

Values up to 5.800 ppo 0309 were detected with low values of thorium
(usually less than 30 ppra).

Uranium occurs disseminated or in small veinlets protected from Isachir.g
by late silicification. It is from syngenetic origin being «mobilized
and reprecipitated as uraninite in the veinlets.

In the worked areas,so far, no promissing target was found that deser-
ves further investiments.

INTRODUÇÃO A área, objeto deste trabalho, está situada na Serra do Ma-
tão, entre os rios Caspo Alegre e Cristalino e as Fazendas Car.po Alegre
(Campo Alegre Colonizadora S.A.) • Cristalino (Volkswagen) no município
de Santana do Araguaia no extremo sudeste do Estado do Pará (?ig. 1).

Em 1981 foram examinados os dados resultantes do Projeto Aerogeoflsico
Brasil-Canadá (PG3C) que constavam além de perfis analógicos das linhas
de vôo, mapas de contorno de contagem total, urânio, tõrio e potássio.

Reste trabalho foram relacionadas, examinadas e avaliadas 467 anona-
lias,das quais foram selecionadas 63, que foram plotadas em r.apas topo -
gráficos e imagens de radar.

Cerca de 17 anomalias estavam agrupadas num alinhamento de direção sw-
8E que corresponde a Serra do Matao.

Esta constelação de anomalias foi objeto de verificação no tsrreno e a
valiação através dos Projetos Campo Alegre (NUCIAM S.A.) e Rio Cristali-
no (NUCLEBRAS).

A verificação das anomalia* no terreno foi precedida de una fotoir.tcr-
pretação da area, visando a correta plotação das anomalias, condição in-
dispensável para a localização das anomalias no terreno devido as ciíi -
culdades de acesso. Ao mesmo tempo se preparava uma base para napea.v.ento
fotogeologico.

Foram executados trabalhos de levantamento radioir.tJtn ;->, tcp-graílcr, e



geológico além de abertura de trincheiras • coleta d« amostras ( seleti-
vas e de canal).

GEOLOGIA REGIONAL Rua contexto regional a irea do Projeto esta incluída
na plataforma de cobertura prê-canbriana do escudo amazônico.

A região é caracterizada por ua eabasamento polimetamõrfico migraatlti-
co-granítico, cobrindo cerca de 80% da área, constituindo o chamado Com-
plexo Xingu com fácies metamôrfico de anfibolito a granulito. Este emba
saaento arqueano foi afetado por processos tcraotectônicos durante o Ci-
clo Transu&azônico.

Depois do estabelecimento deste Complexo, houve desenvolvimento de uma
seqüência vulcano-sedimentar da Serra do Inajâ. Foi considerada por
IANHEZ (1980) como una seqüência de "greenstone belt" e situada no Arque
ano.

No domínio cratõnico, durante o Proterozôico Médio, ocorreram manifes-
tações plutõnicas correspondentes aos granitos intrusivos da Suite Rio
Dourado assim como manifestações de vulcanismo de caráter ácido corres-
pondente â Formação Iriri, estando ambos agrupados no Supergrupo Uatumã.

Após longo período de erosão ocorreu deposição de sedimentos de plata-
forma representado pelas Formações Gorotire e Cubencraquem.

A Formação Gorotire sofreu intrusão de granitos datados de 1.641 mi-
lhões de anos, que constisuea a suite intrusiva de Tarumã.

O último evento plutônico ácido registrado na região está relacionado
a suite intrusiva de Redenção, datada de 685 milhões de anos.

COMPLEXO XINGO Em termos do ciclo geoquímico do urânio esta unidade ê
significativa enquanto representa o embasamento arqueano na região. £
constituída principalmente por granitos, granodioritos, migmatitos, ana-
texitos, gnãisses e anfibolitos.

Segundo CUNHA et ai ( 1981 ) datações pelo método Rb/Sr forneceram
idades de 2.700 nua. e 2.000 m.a., tendo a primeira sido interpretada co
mo do período de formação das rochas e a segunda seria o efeito do Ciclo
Transamazõnlco que teria causado um rejuvenescimento isotópico.

GRUPO SERRA DO INAjX Como foi dito anteriormente esta unidade foi defl
nida por IAKHEZ (1980) e embora represente uma etapa geologicamente ira -
portante na interpretação da evolução do pré-cambriano da região não pos
sui nenhum interesse do ponto de vista de potencial uranífero, como fi-
cou documentado pela interpretação dos dados geofísicos do PGBC e pelo
reconhecimento efetuado no terreno.

Esta unidade teria se desenvolvido provavelmente numa bacia tipo "gra-
ben" fornada no embasamento arqueano e ê caracterizada por una seqüência
litológica variável, de natureza vulcano-sedimentar metamorfoseada na fá
cies xisto-verde. ~

Pelo menos quatro associações litolõgicas puderam smr identificadas,
sendo da base para o topo.

Metaultramafitos (serpentinltos)

Ketamafito* (gabros e rochas anáesíticas)

Ketavulcânicas ácidas

Metassedlventos (formação ferrífera e quartzitos)

Depois da sedimentação e posterior metamorfismo a seqüência foi afeta-
da por falhamentos e intrusões çrtníticas da Suite Tarumã (1.641 ia.a.).

O últino evento magroático ocorrido na área está representado por di-



quês • pequenos corpo* intrusivos que não apresentam nenhum efeito de me
tanorfisao • ocorres cortando os granitos do Rio Dourado • Tarumã. ~

Datações feitas ea olivina-diabásio pelo método de K/Ar deram uma ida-
de 960 m.a.

SOPERGRUPO OAXOMK O termo engloba as rochas vulcano-sediaentares da For
•ação Iriri • as intrusivas da Suite Rio Dourado. ~

A Formação Iriri, constitui o produto de um vulcanismo ácido a interne
diário incluindo riolitos, riodacitos, tufos, ignimbritos e andesitos as
sociados, com intercalaçôes locais de arcôsios e conglomerados. ~

O correspondente plutônico do grupo ocorre sob a forma de corpos grani
ticos, geralmente como estruturas circulares associados âs rcchas vulcâ-
nicas. O termo "Rio Dourado"' se refere exclusivamente ao evento plutôni
co incluindo granitos, granõfiros e adamelitos.

Datação radiométrica pelo método Rb/Sr revelaram idade de 1.850ro.a. pa
ra as rochas vulcânicas e 1.730 m.a. para os granitos intrusivos. ~

FQRMAÇto GOROTIRE Em termos de geologia regional esta ê a unidade que
dís-mstrou melhor potencial em urânio, sendo que a maior proporção de a-
m . lias significativas ocorre nesta Formação conforme ficou evidencia-
is f sla interpretação dos resultados do levantamento aerogamaespectrc.-r.é-
:* *c o do Projeto Brasil-Canadâ (PGBC).

X>:ste trabalho, foram interpretados além dos mapas de contorno de con
- xç»m total, urânio e tório os perfis analógicos da região anômala. ~

'oram examinadas, relacionadas e avaliadas 467 anomalias e, destas, se
acionadas 65.

Da análise e seleção das anomalias (Bloco 2) foram identificadas 17 a-
aomalias alinhadas numa direção estrutural NW/SE, correspondendo ã Serra
do Hatão.

Orna vez identificadas as anomalias estas foram plotadas cm fotos aé-
reas (escala ls60.000 - CSAF e 1:45.000 - PROSPECl. Foram executados aa~
pas preliminares de interpretação fotogeológica baseados nas fotos aé-
reas, além da utilização de imagens de radar e Landsat a fim de definir
o contexto geológico nos quais se encontravam as anomalias.

A Formação Gorotire representa uma seqüência sedimentar predominante-
mente ptamítica, com intercalações conglomerãticas subordinadas.

As rochas mais comuns são ortoquartzitos, arenitos feldspáticos, arco
sios e conglomerados. **

As características desta unidade, incluindo sua litologla, são discut^
das adiante, una vez que representa a unidade às quais se associam as
anomalias uranlferas.

SUITE ZNTROSZVAS TARUMÃ E R2DENÇÍ0 A Suite Tarumã inclui rochas vulcâr.i
cas e hipoabissais relacionadas aos episódios de magmatismo ácido pós-Cõ
rotlre. "

Existe, em alguns casos o desenvolvimento de uma aurSola de contato com
os sedimentos da Formação Corotire.

Esta unidade, representada por blotita-granitos, alcali-granitos, gra-
nodiorltos e tonalitos, difere essencialmente da Suite Rio Dourado sccen
te pela datação geocronologica que revela uma idade de 1.641 m.a., mail
nova portanto que as Intrusivas do Rio Dourado.

A suite de Redenção é caracterizada por corpo'j graníticos relacionados



ao evento plutônico sais recent* já registrado no craton de Guaporê.

Dois corpos desta unidade foram definidos na area: o corpo granítico
proximo a cidade de Redenção, que apresenta algumas anomlias uranlferas
sem naior significado, e outro, ea estrutura circular ao norte da Serra
do Mnruri.

Datações geocronolôgicas no grani to de Redenção, pelo método Rb/Sr de-
ram uma idade em torno de 685 a.a..

A figura 2 da una idéia sucinta da seqüência de eventos geológicos na
região pesquisada.

GEOLOGIA LOCAI/CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL Foram executados, na área da a-
nomalia, diversos perfis geológicos assim como levantamento topográfico,
raâiométrico e geológico na escala 1:25.000, a fim de serem delimitadas
as manchas anômalas e definida a situação da zona anômala em relação ao
contexto geológico.

Os dados obtidos durante a execução dos perfis geológicos mostraram que
as camadas dos metassedimentos na parte sul da estrutura, flanço da Ser-
ra do Matão, mergulham para norte enquanto os metassedimentos equivalen-
tes ao norte mergulham para o sul sugerindo uma estrutura de sinclinal a
fetada por tectonisno põs-Gorotire que soergueram o embasamento colocan-
do-o em contato por falha com os sedimentos, como conseqüência da inten-
sa tafrogênese que afetou a área. (Fig. 3)

O embasamento no local ê representado por granodioritos do Complexo
Xingu, sendo que em contato com as rochas mineralizadas ocorre um comple
xo de rochas cuja composição varia de dioritos, monzonitos até um sieni-
to grosseiro.

Na seqüência metassedimentar podemos_distinguir, localmente, três uni-
dades bem documentadas na Serra do Matão. Na parte superior da serra pre
domina um arenito médio bastante friãvel, com pouca matriz, com pequena
evidência de metamorfismo mostrando ainda estruturas sedimentares.

Ocorre ainda uma unidade intermediária que e caracterizada por areni-
tos mais finos, geralmente arcoseanos, passagem gradual da unidade supe-
rior.

A unidade inferior, constituindo a base da seqüência é bem distinta das
outras, não só por ser consplcua na morfologia, devido a maior resistên-
cia a erosão formando uma escarpa que realça no terreno, como pela sua
natureza petrogrifica.

£ nesta unidade que 'ocorre a mineralização em urânio, estando restrita
a rocha silicificada.

A rocha mineralizada foi classificada como um ortoquartzito com mais
de 95% de quartzo e silica recristalizada, apresentando una coloração
cinza-escura típica.

Tanto as camadas do quartzito cineralizado como as unidades não minera
lizadas apresentam a mesma atitude geral, com direção variando entre
N60OE a N80O£ mergulhando de 15° ate 55° para tW. A grande variação no
mergulho é explicada pela intensa ação tectônica na. área.

Os quartzltos não nineralizados, não se apresentam silicifiçados e por
Isto são mais friiveis, são geralmente de coloração mais clara, raramen-
te apresentam sulfetos.

A "unidade quartzltica" na qual se encontra a mineralização apresenta
uma espessura aflorante d* 10 a 15 metros, estando a mineralização confí.
nada a este fino nível. ' ~

MINERALIZAÇÃO EM URÂNIO A mineralização possui um nítido controle estra



tigrãfico uma vez que sua ocorrência está definida num estreito horizon-
te, entretanto ela nio ocorre continua neste nível sendo mais freqüente
• mais alta em zonas de cataclase o que sugere toa duplo controle estrutu
ral e estratigrãfico. "

A silicificaçio observada nos ortoquartzitos deve ser resultante do tec
tonismo que afetou os arenitos da Formação Gorotire. **

As rochas onde ocorre a mineralização alia de apresentarem minerais me
tamôrficos como andalusita, granada e silliaanita, apresentam evidências
de esforço direcional como estiramento dos grãos de quartzo» imbricação
dos grãos, forte extinção ondulante, sendo que a silicificação ê na rea-
lidade urna recristalização da silica dos grãos de quartzo.

Dentro do nível de ortoquartzitos existem zonas transversais ã atitude
das camadas afetadas por falhanentos secundários que provocaram cisalha-
mento das rochas em alguns pontos transformando-as era cataclasitos e até
em milonitos.

O urânio está presente nos quartzitos sempre sob a forma de uraninita.
A_uraninita ocorre disseminada na matriz do quartzito e, em aaior propo-

tão, preenchendo microfraturas sob a forma de vênulas e impregnações denrlticas. No últiao caso a uraninita ê idiomôrfica, ocorrendo corno pe-
quenos cristais (menor que 60 micra) cúbico/octaédricos.

As rochas mineralizadas apresentam sempre grande quantidade de sulfe
tos, geralmente oirita, senão que em alguns casos ocorre galena intir.a -
mente associada a uraninita, ocorrendo ainda seu produto de alteração -
Plumbojarosita. Numa amostra seletiva o teor era Pb alcançou 2,3%.

O teor médio das amostras analisadas (excluindo valores acima de 1.500
ppm Ü3O8> ê da ordem de 400 ppm U3O8. Valores acima de 1.500 ppm sãc fre
quentes atingindo até 5.800 ppm ü^Og.

Observando os resultados de análise total das rochas transparece a ore
domlnãncia de silica e inexpressividade dos .demais ôxidos (Tabela I). ~

Dos elementos traço apenas o chumbo apresenta valores anômalos, devido
a presença de galena (Tabela IX).

CONCLUSÕES Como foi discutido anteriormente a mineralização uranííera
está confinada a um nível estratigráfico bem definido, o urânio original
mente deve ter sido concentrado singeneticamente em locais favoráveis dü
rante a sedimentação dos arenitos, estando provavelmente de forma disse-
minada.

Os altos teores em zonas falhadas reflete uma posterior remobilização
durante o tectonismo que afetou a região, reprecipitando sob a forma de
uraninita concentrada em vênulas, ficando protegido de posterior dissolu
ção pela recristalização do quartzo e conseqüente sllicificação do arenl
to.

Até o momento não foi definida uma ocorrência que mereça maiores invés
timentos mas a NUCLEBRAS continua trabalhando na área com a expectativa
de encontrar indícios promissores.
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FIGURA 2 - COLONA ESTRATIGRAFICA

ERA IDADE UNIDADE ESTRATIGRAFICA LITOLOGIA
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