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OS ALBITIT08 URANfrEROS OE LAGOA REAL
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ABSTRACT

The Uraniua Province of Lagoa Real in which the uraniferous
albitites are found;is situated in the region of Caecite,in the south-
central part of the State of Bahia.

The basic chronostratigraphic units are the aetanorohic
rocks - granitic rocks and gneisses of the Archean baseraent - and
cataclastic metascraatic rocks - albitites and cuartzo-feldspathic
lithologies of the Lower Proterozoic.

The albitites - host rocks for the uraniua minerali.sation-
occur regionally as numerous lenticular and discontinuous bodies
arranged submeridionally according to two main alignments forr.ii:? an
arc» and are therefore called linear albitites, in allusion to similar
features in Kasachstan, Russia, where they were first given this
designation.

The naae albitite was employed to designate the sodic
metasooatites in which albito dominates over the other minerals.

The uranium mineralization consists of uraninits and
pitchblende and is confined to the core zones cf those albitites
containing aegirine, alkali -amphibole3, andradite, biocite and
carbonates.

< The mineralization controle is lithologic-structural, the
morphology being controlled by the location of shear zones. The
mineralization usually takes the shape of ore shoots which pitch in
the direction and dip of the lineation.

The authors describe the various types of albitites
(mineralized or unaineralized) and their structural and petrographic
characteristics,code of occurrence, geometry, metasontatic alterations,
chemistry, uranium mineralization, as well as their genetic aspects.

1. INTRODUÇÃO

Mas últimas décadas foram descobertas nos escudos pri-sar.brianos,
notadaraente na região do Casaquistão - Rússia, importantes jazidas ura
nlferas relacionadas a albititos, acontecimento que provocou um grande
interesse mundial por essas rochas. As jazidas urar.ífcras associadas
aos albititos, são consideradas como "foxmacões" independentes, ou se-
ja, jazidas albitíticas de urânio, uma vez que aos albititos estão re
lacionadas tambést inúmeras jazidas de tântalo, nióbio, beríiio, lítioT
terras raras, estanho e wolfrânio, fato que permitiu Seus apud Tnrv.ha-
nov (1975) definir uma "foraação" albitica de jazidas de metais raros.

A mineralização uranifsra associada a albititos localLza.dos na por
çio central do Craton do São Francisco - na região de Caetits, SA -rol
descoberta em decorrência direta de levantamentos aerogeoílsicos exe-
cutados pela NUCLE3RAS e DN'FM, no período de 1975 a 1979.

A partir de 1978, intensos e persistentes trabalhos de prospec^ão
e pesquisa foran desenvolvidos pela NUCLSBRAs naquela ragíâo, rssultan
do na descoberta de uma das naiores e nais ir.oortantes provir.ciar, ~&nõ



minerãlicas d* urânio do Brasil • do Hundo - a Província Uranífera de
Lagoa teal.

Detalhas sobre o histórico da descoberta e considerações gerais a
respeito dos albititos de Lagoa Heal, foram exaustivamente abordados
por Geisel Sobrinho et ai.(1980), Stein et ai. (1980), Futikawa (1982),
Fuzikawa et ai. (1982), Baposo e Hatos (1982), lobato et ai. (1982) e
Oliveira et ai. (1983), razão que nos leva a negligenciar neste artigo
alguns tópicos discorridos nos trabalhos supracitados.

A Província Oranífera de Lagoa Real é constituída atualmente çor
31 depósitos, dos quais treze exibindo altos teores de urânio e ausên-
cia quase total de tõrio, jâ foras pesquisados a diferentes níveis de
detalhe. Cinco desses depósitos estão coa suas pesquisas praticamente
concluídas e evoluirá» para a categoria de jazida - Jazidas da Jtabicha,
Laranjeiras, Modesto, do Engenho e Cachoeira.

2. GEOLOGIA REGIONAL

2.1. CEOCBOKOLOGIA

Moraes et ai. (1980), na tentativa de estabelecer um empilha
aento das unidades envolvidas, propõem para a região tuna evolução, on
de os dados geocronológicos parecem diagnosticar fases policlclicas dê
formantes, que se impuzeram em fases posteriores, com uma tendência de
homogeneização isotõpica para o último evento tectonotermal.

Assim jendò, segundo esses autores, tem-se:
rochas caracterizando estágio pernôvel da crosta arqueana represen
tadas por terrenos metamõrficos, acusando idades geocronolõgicas
dos Ciclos Jequié (3.000-2.600 m.a.) e Transamazõnico (2.600-1.800
n.a.), exibindo retrometamorfismo ao nível de mesozena/epizona;
rochas da Associação Espinhaço, com sedimentação desenvolvida no
Proterozõico Inferior, com retrabalhamento durante o Ciclo Espinha
ço (1.500 m.a.) e metaroorfismo ao nível da epizona; ~
rochas do Domínio Geotectônico da Chapada Diamantina, com sedimen
tacâo de caráter paraplatafornai, desenvolvida no Proterozóico Me
dio, reportadas ao final do Ciclo Espinhaço, também chamado de Urü
açuano (1.100-1.300 m.a.), com metamorfismo ao nível da epizonaj
litologias arqueanas e proterozõieas retrabalhadas como homogenei-
zação isotópica no Ciclo Brasiliano (1.100-570 m.a.);

. coberturas detrltica» cenozõlcas, representadas por sedimentos tér
cio-quaternãrios, pertencentes ao Ciclo de Erosão Sul-AmericanoT

Cordani' (1982) mostra que os didos geocronológicos disponí-
veis (datações pelo método Rb-Sr em rocha total) indicam, na maioria
dos casos, épocas de mobilização química acompanhada de reomogeneiza-
çâb isotópica do Sr.

A evolução proposta por aquele autor, é a seguinte:
as ãreas do embasamento sao de idade arqueana e parecem estar em
continuidade física com os "gnaisses de Paramirim" e com os grani
toldes da região de Brumado, Anagé e vizinhanças. Nesse embasamen
to são sugeridos, pelo menos, dois eventos de remobilização (1.20Ò~-
1.300 m.a. e 500 m.a.);
a região a KW de Lagoa Real é constituída por terrenos ortometamór
fico» («itigas plutonicas e/ou hlpoabissais metamorfizadas ea grau
sédio), formados durante importante magmatismo hã 1.750 m.a. Os
maciços grar.1toldes de São Timóteo, Lagoa do Barro e outros congi
neres, seriam regiões mais preservadas da deformação; em ambiente
matasõrflco mesozonal que teria ocorrido hã 1.500 a.a. (Ciclo Espi
nhaço); ~
os processos de mobilização química e/ou regional podem ser entre-
vistos em épocas posteriores, durante diversos eventos tectonoter
mais, o ultimo dos quais ocorreu no final do pré-cambriano (Ciclo
Brasiliano). As minerallzações uraníferas devem estar associadas
a esses eventos mais jovens;
eventos de caracterização mais difícil, como a idade ü-Pb da urani
nita da Anomalia 01 - Baixa do Almeida (820 m.a.) ou as idades K-
Ar das nicas regionais (600-500 m.a.), devem estar associadas a im
portantes reativações tectõnicas. ~

Sftgundo McReath (1933),as razões Sr'Vsr" iniciais inferidas
para os granitos de Lagoa Real por Coráani, bem coxo os padrões obser-



vados pura os elementos dos grupos das terras raras nos grani tos de Pa
ramirim (McReath et ai., 1981 apud McReath, op. cit.) sugerem, para es,
sas rochas, usa origem por anatexia crustal.

2.2. GEOLOGIA ESTRATIGBATICA

O estabelecimento de uma coluna cronoestratigráfica, para a
região da Província Oranifera de Lagoa Real, é ainda questionável, em
decorrência do caráter policiclico das deformações e do elevado está-
gio d* retrometamorfismo das unidades envolvidas.

A lua dos conhecimentos atuais tem-se, conforme Fig. 1:

a) AROOEAHO/FROTEROZOICO

O argueano/proterozõico é representado pela suite de rochas
do Prê-Bspinhaço, notadamente metatexitos/diatexitos, metamorfitos dos
Complexos valeano-Sedimentares de Zbitira-Brumado e Urandi-Licínio de
Almeida, granitóides, microclina-plagioclásio augen gnaisses e albiti
tos, reportada ao Ciclo Transamazõnico e pela suíte de rochas da Asso
ciaçáo Espinhaço, compreendendo os domínios geotectõnicos do Espinhaço
Setentrional e dá Chapada Diamantina situados, respectivamente, a oes-
te e a este da Província Oranifera de Lagoa Real.

Diatexitos/Metatexltos

Os diatexitos representam uma suite de rochas estruturalmen-
te - ugênea,preservando estrutura tipo nebulitica e schilieren, sendo
sr r«i XÍ.OS dos granitõides pelo modo de ocorrência.

Os metatexitos localizam-se ao norte, no povoado de Grama e
a• .a , no lineamento transcorrante de Ibitira, entre Ibiassucê e Ura-
biT>».

Complexos Vulcano-Sedinentares

Os metanorfitos dos Complexos Vulcano-Sedimentares de Ibiti
•t. .Brumado e Ürandi-Licínio de Almeida estão situados respectivaaenteT
' este da suite de rochas migmático-plutónicas e ao sul do Espinhaço,
ihjj localidades homônimas. São compostos por uma espessa seqüência in
t<restratlfiçada de metabasitos, anfibolitos, filltos, xistos, metacal
cheios, metadolomitos (associa-se â magnesita de Brumado), quartzitos,
âivcmações ferriferas e ferromanganesíferas.

Granitóides

Os granitóides constituem a unidade dominante na região.Ocor
rem sob a forma de núcleos de dimensões batolíticas nas regiões de Guã
nambi/Pindai (Complexo Santa Isabel), Zbitira, Maniaçu e de dimensões
menores em Jurema-Iamboril. A composição varia desde quartzo-dioritos
até granitos, com tipos a hornblenda e biotita. Os granitóides a horn
blenda estão localizados na berda oriental do Espinhaço.

Existe uma tendência de zonação dos núcleos migmátlco-plutô
nicor, ou seja, os qranitóide* que ocorrem mais para o interior dos nu
cleos, exibem plagiaclásios andesinicos - basicidade mais elevada, en
quanto aqueles situados mais para a periferia, apresentam plagioclá-
sios nligoclásicos - basicidade menos elevada - Moraes et ai,(op.cit.).

Hicroclina-Piagioclâsio augen qnaistes

Os gnaisses dispõem-se de forma arqueada, submeridiananente,
com distribuição areai localizada entre São Timóteo-Maniaçu (no senti-
do este-oeste) e Cercado-Monienhor Bastos (no sentido norte-sul). Essa
longa faixa gnáissica é ladeada a leste e oeste por diatexitos. Sio <je
ralmente de cor cinza, granulaçáo grosseira, freqüentemente com horn-
blenda ou biotita circundando os augen em formas onduladas e anastono-
sadas.



Albitito»

Os albititos, hospedeiros da mineralização uranífera, ocor-
rem sob a forna de corpos tabulares descontínuos (lentes), encaixados
concordantemente e com contatos gradacionais nos gnaisses do embasamen
to. Sua distribuição na área ê bastante ampla, concentrando-se de mã
neira mais notável nas regiões de Monsenhor Bastos, Lagoa da CapivaraT
r-agoa da Rabicha, Fazenda das Quebradas, Fazenda do Engenho e Fazenda
Cachoeira.

Domínio Espinhaço Setentrional

. O Domínio Espinhaço Setentrional, com sedimsntação evoluída
durante o Proterozóico Inferior, é dividido por Moutinho da Costa et
ai. (op. cit.) em três grupos principais:

. Grupo Esçinhaco Inferior - metavulcânicas fêlsicas, aglomera
dos vulcânicos, rochas piroclásticas diversas,fuchsita quart
zitos, quartzito» feldspáticos, metaconglomerados basal e ml
lonito-xistos;

. Grupo Espinhaço Médio - ortoquartzitos com níveis conglo
aeráticos, biotita guartzitos, quartzo-biotita xistos, grana
da-biotita xistos e metaeonglomeraõos de base;

. Grupo Espinhaço Superior - filitos, localmente grafitosos e/
ou hematíticos e/ou manganesíferos, guartzitos sericlticos
e/ou feldspáticos mal selecionados.

Domínio Chapada Diamantina

0 Supergrupo Espinhaço, no domínio geotectônico da Chapada
Diamantina, teve sua evolução no Proterozóico Médio. De acordo com a
estratigrafia proposta pelo DNPM/CPRM/PROSPEC (1974), o Supergrupo Es
pinhaço (fácies oriental) é constituído pelos seguintes grupos, da ba-
se para o topo: Rio dos Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina.

b) HESOZOICO

0 aesozóico é representado por corpos tabulares diabásicos,
de distribuição areai bastante restrita. Ocorrem nas imediações do me
ridiano central da área e seccionam indistintamente litologias arquea-
nas/preterozóicas.

C) CEMOZOICO

As coberturas detríticas cenozõicas compreendem os sedimen-
tos argilo-arenosos relacionados âs superfícies de aplainamento. Estão
situadas nos altiplanos da Serra do Espinhaço, leste de Maniaçu (Ciclo
d« Erosão Sul-Americano) e nas regiões de Caculé e Lagoa Real (Ciclos
de Erosão Soledade e Velhas).

2.3. GEOLOGIA ESTRPTORAL

A área do Projeto Lagoa Real, situada entre os contrafortes
da Chapada Diamantina • do Espinhaço Setentrional, pode ser enquadrada
regionalmente em três domínios estruturalmente homogêneos, conforme
adaptações realizadas por Raposo e Matos (1981) aos trabalhos de Mo-
raes et ai. (op. cit.).

Domínio I

Esse domínio, situado fora da Província Uranífera, é caracte
risado pelo lincamento Espinhaço, de direção jeral K-S e representado
por rochas metassedimentares. 0 lineamento constitui uma perfeita es
trutura dobrada linear holomórfica, formando localmente estruturas em
escaisa* e isoclinais de grande amplitude. O aspecto da estrutura sin-
clinorial é assimétrico, con fraca vergincia para oeste, exibindo su



perfídes d* dobramento primário, formando urn leque de microdobras se-
cundarias. Superiapostas i fase d« dobramento primário, implantou-se
U B « fast de natures* transcorrente, COM formação d* dobras d* arrasto
lntrafoliais, havendo transposição, notadimento. nas zonas d* £ lanços
das sstruturas primárias. O sistama d* falhamento oais iopertante • o
transcorrente c m direção geral «0°-10°E.

Domínio IX

M e a lasts do limamento Espinhaço, indo desde La-
goa Real atê Caculé,no sentido norte-sul e de Ibitira até o Espinhaço,
no sentido este-oeste. S representado por gneisses, migmatitos, grani
tóidas e por rochas metassoaatixadas (albitizadas, microclinizadas e
albititos). o domínio parece refletir estruturas sinclinoriais e anti
dinoriais assimétricas coat vergência para leste. As abas dessas es-
truturas foram bastante cisalhadas por uma fase deformante implantada
posteriormente ao dobramento primário, formando dobras d« arrasto.

Domínio III

Situa-se ao norte do Domínio II, nas regiões de São Timóteo-
Itanajê-Maniaçu, sendo o domínio estrutural que possui maior distribui
ção superficial e onde sa localizam as principais jazidas uraniferas.
6 representado pelos mesmos tipos de rochas pertencentes ao domínio an
terior. 0 domínio é afetado por uma estruturação anticlinorial e sin
cliaorial assimétrica, com vergência cara oeste e sea "plunge". Apôs
essa estruturação, uma nova fase tectonica de natureza transcorrente
foi superiaposta e se traduz, em particular, por torções da foliaçâo
com estruturas sigmoidais de sentido dextro, associadas a um sistema
de falhas lenticulares.

3. GEOLOGIA LOCAL

3.1. GENERALIDADES

Na área afloram rochas pré-cambrianas metaaórficas, catacia
sadas e metassomatizadas, representadas por albititos, microclina-plã
gloclãsio augea gnaisses e granitóides. ~

Os albititos,hospedeiros da mineralização uranííera, ocorrem
regionalmente sob a forma de numerosos corpos intermitentes, dispondo-
se segundo uma cadeia alongada linearmente, cabendo-lhes a designação
de albititos lineares & semelhança daqueles situados no Casaquistão. O
termo albitito e empregado por geólogos russos para designar os oetas-
somatitos sodicos com predominância de alblta (50 a 95* em volume) so
bre os demais minerais - TarJchanov (op. cit.) e Smimov (1976). ~

3.2. LITOTIPOS

Os albititos e as demais rochas metassomáticas que ocorrem
na Província Uranífera de Lagoa Real, foram caracterizados da seguinte
forma, ssgundo Ceisel Sobrinho et ai. (op. cit.):

Albitito iALBT)

Rocha metamórflca-Betassomática, catadástica, constituída
por 70% ou mais de albita. Os demais minerais que ocorrem nesse tipo
de rocha, saoi blotita, anfibólio, magnetite, hematita e titanita. Ne
nhun desses minerai» atinge individualmente mais que 5%.

Plroxênlo Albitito (POAB)

Albitito no qual o único constituinte varietal, coa percenta
gem igual ou superior a 5%, é o piroxènio. ~

De maneira análoga,foram definidostanfibólio albitito(AÍ.AB),
granada albitito (GRAB), magnetite albitito (XAAB), hematita albitito
(HMAB), carbonato albitito (CAAB), biotita albitito (BIAB) e epídoto
albitito (EPAB).



Plroxênio-Granada Albltlto (PGM)

Albitito ao qual ocorras dois constituintes varietais, indi-
vidualmente C O B percentage» igual ou superior a 5%, predominando, no
caso, o piroxêaio sobra a granada. Constitui-se as m a das principais
bospadairas dm mineralização uranifera.

Oa maneira análoga ,£oras definidos* granada-piroxénio albiti
to ( O U ) , piroxênio-anfibôlio albitito (PAAB), anfibôllo-piroxénio ai
bitito (APAB), piroxênio-epldoto albitito (XEAB), epidoto-plroxênio ai
bitito (EXAB), piroxénlo-carbonato albitito (PCAB), carbonato-piroxê
nio albltlto (CPAB), piroxénlo-biotita albitito (PBAB), biotita-piroxS
nio albitito (BPAB), biotita-carbonato albitito (BCAB), carbonato-biõ
titã albitito (CPAB), anfibólio-magnetlta albitito (FMAB). ~

MEIASSOHATITO

Ess« tarao genérico, caracteriza um grupo de rochas metasso-
mãticas, cataclasadas, geralmente gnáissicas, da composição predominan
temente quartzo-feldspática. Foram então definidos: ~

Albita-Microclina-Quartzo Metassoaatlto (AMQM)

Metassonatito constituído predominantemente por albita, mi-
croclina e quartzo, no qual a albita, embora predominante sobre os de
aais constituintes, representa menos de 70% em volume; o quartzo atin
ge até 30% do volume da rocha. ~*

De maneira análoga, foram caracterizados: microclina-albita-
quartzo metassoaatito (M&QH), oligoclãsio-microclina-quartzo metassona
tito (OMQHl, albita-nicroclina-piroxênio oetassomatito (AHPH) e micro
clina-albita-piroxênio metassomatito (MAPN). ~

Epidoto-Albita Metassonatito (EABM)

Metassomatito constituído predominantemente por epiãoto e ai
bita. o epldoto representa menos de 60% da. rocha e predomina sobre ã
albita. Analogamente foi caracterizado o albita-epldoto-metassonatito
(ABEM).

Epidoslto (EPDT)

Bocha metamõrfica-4»etassomática, constituída por 60% ou mais
da epldoto. £ também hospedeira da mineralização uranifera. Sua ocor
rência está restrita â Jazida do Engenho. ~

3.3. ASPECTOS pgraocmricos

Os albititos são rochas de cor cinza-esbranquiçado, fanerlti
cas (granulação fina a grossa),equigranularas ou inequigranulares (por
vexes porfiroblisticas), granoblásticas ou granonematoblásticas (lepi
doblisticas), às vezes ligeiramente foliadas e ocelares. Apresentam ge
xalmante o aspecto sacaróide; a textura mortar é tambéa comum. A albl
ta o/ou oligoclásio, principais constituintes dos albititos, ocorrei
sob a forma d* cristais inequigranulares, xenoblisticos, com contatos
reeurvados a retos entre si (apresentando tendência â poligonização),
geralmente saciados segundo a Lei da Albita. As inclusões freqüente-
mente observadas sio de quartzo, microclina, titanita, zireão e apati
ta. o piroxinio, principal mineral varietal dos albititos, forma cril
tais irregulares a prismáticos, ds composição aegirina-augitica. £ õ
principal hospedeiro da mineralização uranifera. A granada (andradi-
ta), anfibolio (ferro-hastingsita), magnetita, biotita, epldoto (pista
cita) e caleita,ocorrem também cono minerais varietais.

Os micxoclina-plagioclisio augen gnaisses, também denomina-
dos £e metassomatltos nos trabalhos de detalhe, apresentam coloração
acinzentada a rosada, granulacio fina a grossa, texturas granoblástica
a porfiroblistica ou poiquiloblástica. A microclina, um dos princi-
pais constituintes da rocha,apresenta-se ora cristais inequigranulares,
xenoolasticos a veroiculares, por vezes argllizados, penetrando ou en
volvendo c plagioclásio; destacam-se os intercreaciaier.tos saicroperti-
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tico • mimaqultico. O quartzo, constituinte também important* nessas
rochas, apresenta-se sob a foraa inequigranular, xenoblãstica e fre-
quentementa alongado; exibe fraturas e macias de deformação.

Os granitôides são rochas isotrôpicas a seai-isotrópicas, co
loração cinza a cinza-rosado, granulação fina a média, localmente groi
sa a pegmatitica. Possuem como minerais mificos dominantes a biotitã
e a hôrnblenda.

Segundo Raposo e Matos (1983), a percentages! minima de plagio
clãsio que melhor caracteriza os albititos, ê da ordem de 60%. Os estu
dos petrogrâficos mais recentes, demonstram que nem sempre o plagiocla
sio encontrado nessas rochas ê de composição albitica; na maioria dos
casos, trata-se de albiclásio ou mesmo de óligoclásio.

3.4. GEOLOGIA ESTRUTURAL

Os albititos, cujo modo de ocorrência reflete uma das fei-
ções estruturais mais notáveis da região, distribuem-se basicamente se
gundo dois alinhamentos principais em forma de arco, com "trend" va-
riando de HE na extremidade meridional,a N-S no centro,infletindo após
para NW, no sentido dos limites setentrionais da Província Uranlfera
de Lagoa Real. Tais rochas e suas encaixantes mergulham para W na ex

* tremidade sul dos alinhamentos, verticalizam-se na parte central e, in
versamente, para E na extremidade norte, caracterizando uaa longa es-
trutura sigmoidal,desde a Anomalia 02/12 até a Anomalia 31, nuaa exten
são aproximada de 33 km. Essa estruturação poderia ser interpretada
«•«friSm como sendo o contorno de zona iaterovais ao estilo Salop (1977),
necessitando de estudos pormenorizados para sua caracterização "(Raposo
e Matos, op. cit.).

A foliação predominante (Sn) é de origen cataclãstica e re-
presenta a feição planar mais conspícua. Essa foliação controla es
truturalmente a mineralização e transpõe-se sobre uma foliação preteri
ta (Sn-1) com baixo angulo (Io a 15°), de modo que dificilmente é ob-
servada no campo a relação genética entre ambas.

O sistema de falhamento mais importante na região é reoresen
tado por falhas inversas com movimentação de E para H. São geralmente
concordantes com a foliação geral das rochas. Os processos construti-
vos, de neomineralização e recristalização obliteram suas feições, de
modo que dificilmente são observadas no campo. Localnente ocorres fa-
lhas oblíquas, de rasgamento, apresentando geralmente mergulhos verti
calizados e rejeitos direcionais dextros; é o sistema mais novo e de
menor freqüência.

O fraturamento é definido por dois sistemas principais,gera^
mente subverticaist um aproximadamente paralelo ã direção geral da fo-
liação e o outro perpendicular.

O dobramento é incipiente e posterior ao clsalhaaento dúctii.
As dobras existentes são intrafoliais, do tipo em bainha ("3heath
folds"), de dimensões decimétricas e tendem a ter seus eixos paraleii-
zados a Sn. Na região d* Monsenhor Bastos, a oe«te da Anomalia 02/12,
a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM mapeou uma estruturação
do tipo terraço estrutural (ângulos de 10o- 20°). Na maior parte da
area da Província Oranlfera, predominam ondulações suaves (signóides)
e estruturas de fluxão. Por vezes, ' observam-se taabéra estruturas de
"boudlnatje" • de estricção, cisalhadas ou brechõides.

3.5. GEOMETRIA E DISTRIBUIÇÃO PRAWlPERA

As inúmeras seções geológicas verticais e horizontais cons-
truídas com bas* «a trabalhos de sondagem, mostram a inexistência de
vários corpos de albititos mineralizados. Eles ocorrem sob a forma
lenticular, concordantemente com a foliação geral das rochas encaixan-
tes. As descontinuidades - fenômenos de "pinch-and-swell" - apresenta
das longitudinal • transversalmente aos corpos, são imprevisívai» e,
até o momento, parcialmente inexplicáveis. As descontinuidades sào bem
•ais significativas na direção da foliação do que segundo o aergulho
da mesma (Fig. 2).

Cada corpo de albitito pode conter um ou vários níveis nine-
rallzados que, por sua vez, podem apresentar extensões rio mír.eraliza
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das. X pastagem da zona mineralizaâa para a estéril é geralmente nlti
da a brusca. ~

A extensão dos corpos uranlferos varia desde alguns astros
até quilômetros. A espessara é variável da centímetros até uma cante
na da metros. ~

Albititos mineralizados já foram constatados por sondagem
atâ 850 metros de extensão em profundidade - Jazida da Rabicha.

Hoffmann (19821, analisando as tendências de comportamento da
mineralização uranifera nas Jazidas da Rabicha • Cachoeira,admite que,
pala atitude convergente dos alinhamentos de suas manchas anômalas em
superfície • também pela sua distribuição em profundidade, o estilo de
dobramento {dobras intrafoliais do tipo em bainha) deva representar o
condicionamento principal da mineralização uranifera naquelas áreas.
Os corpos lenticulares de minério estariam, assim, localizados nos
flanços de grandes dobras isoclinais, c-v*<> »- -«aiires possancas minera
lizadas coincidiriam com as zonas de mit. ct>j.i.m.cia de duas direções
de lineacões minerais, estabelecendo um controle estrutural de segunda
ordem. Tais lineacões, de acordo com o mesmo autor, poderiam ser inter
pretadas como zonas de interseção de duas foliações ou çntão deveriam
representar eixos de dobras secundárias, localizadas nos flanços de do
bras isoclinais maiores. ~

Raposo e Matos (1983) e Raposo (1983) admitem um controle
através de zonas de pequenas falhas, decorrentes de esforços cisalhan-
tes regionais, conforme sugerem os mapeamentos'geológicos realizados
na área da província. As rochas portadoras de urânio mostram diferen-
tes graus de cominuição e cisalhamente, indicando que a mineralização
está ligada ã cataclase. Além do mais, a mineralização é do tipo es_
tratiforme e apresenta, sabidamente, preferência por níveis de albitl
tos portadores de ainerais ferro-magnesianos e/ou calclferos. Assim
sendo, o condicionamento da concentração uranifera seria determinado
pela interação de fatores tectônicos e de parâmetros litológicos.

Dessa forma,a mineralização teria um controle lltotectõnico,
ocorrendo disseminadamente nos albititos ao longo da foliação sob a
foroa de "ore shoots", com "pitch" desenvolvido na direção do mergulho
da lineacão mineral-quadrante NE nos depósitos situados na parte seten
trional e quadrante SH nos depósitos localizados na parte meridional
da megaestrutura sigmoidal. A lineacão de origem cataclástica parece
condicionar zonas de maior enriquecimento es urânio. Cesse modo, a geo
metria da mineralização seria de "charutos achata .os" paralelamente a
foliaçáo Sn e alongados segundo a lineacão.

Mão se descarta, também, a possibilidade de dobras do tipo
"drag folds" ou do tipo isoclinal constituírem, localmente, estruturas
de «condicionamento da mineralização, conforme parece ser, em parte, o
caso da Jazida Cachoeira. ' Essas dobras, estabelecidas em decorrência
de ação cisalhante, estariam submetidas também a esforços de compres
são lateral, originando cerramento dos flanços e conseqüente espessa-
mento das camadas nas charneiras. Foraar-se-iam então, zonas de ali*
vio de pressão, onde se situariam as concentrações de minério.

Os minerais de urânio que constituem a mineralização uranífj
ra de bagoa Real, são: uranlnita/pechblenda e uranofano. A uraninltaT
principal mineral de urânio, aparece freqüentemente sob a forma d«
cristais microcristalinos e microgranulares (a dimensão situa-se em
torno de 0,023nm), opacos, arredondados e mais raramente cúbicos, pro-
duzindo halos pleocroicos • mlcrofissuras nos minerais hospedeiros.

Em vários testemunhos de sondagem, a uraninita/pechblenda é
observada macroscopicamente, sob a forma de massas • dt filetes concor
dantes com a foliação da rocha. Apresenta aspecto suboetálico a piche
e fosco opaco; âs vezes encontra-se parcialmente alterada em uranofa-
no. Esse mineral é produto de alteração da uraninita/pechblenda e en
contra-se restrito is zonas de oxidacão; representa menos de 5% da ml
neralizacão. ~

3.6. ALTERAÇÕES HETASSOMATICAS

Os estágios de metassonatose cálcio-alcalina característicos
das rocias quartzo-feldspáticas e dos albititos são, na ordea cronoló-
gica decrescente dos eventos: microclinizaçáo-albitizacao-carbonatiza
cao « nicroelinização tardia. ~



As alterações aetassomáticas subordinadas em graus variáveis
de intensidade são: propilitização, saussuritização, uralitixaçio e
•ais raramente leucoxenização.

As principais evidências das proposições aciaa são forneci
das, fundamental—ate, pela investigação de litogeoqulaica e por para
metros mineralõgicos, posto que: ~
. são constantes as associações de albita com microclina pertítica, de
tal forma que o feldspato potãssico envolve parcial ou totalmente o
plagioclásio; o plagioclásio é ainda observado na forma vermicular
penetrando cristais d* microclina mais desenvolvidos. No processo in
verso» observou-se a microclina completamente envolvida pelo plagio
clâsio ou ainda penetrando-o vermicularmente; ~

. nota-se, freqüentemente, inclusões de diversos minerais, principal-
mente nos cristais de microclina e de albita;

. coexistência de cristais límpidos e cristais deformados e/ou quebra
dos de microclina evidenciando dois eventos de microclinização; ~

. ê freqüente a associação entre piroxênio, anfibólio, biotita, grana
da, magnetite, titanlta, epídoto e carbonato; ~

. verifica-se a foraaçâb de ferro-hastingsita, aegirina-augita, grana
da e epídoto a partir de hornblenda e biotita;

. observa-se freqüentemente a epidotização de plagiocXásio, a anfiboli
tização de piroxênio, a formação de biotita a partir de piroxênio e
a remoção de quartzo;

. nos albititos é altamente significativa a presença de minerais cons
tituldos essencialmente de cálcio, tais como, calcita, andradíta, epT
doto, wollastonita etc. A calcita nos carbonato albititos pede re-
presentar até 20% do volume da rocha. Além de ser intergranular,
grande parte ê derivada de transformações aineralógieas (minerais
ferromagnesianos).

4. QOIMISMO

O estudo litogeoquímico, ainda que preliminar, objetivou caracter!
zar as transformações metassomáticas que afetaram as rochas originai3
ti a mineralização uranifera a elas associada. Nesse sentido, foram
realizadas análises químicas de rocha total, através da utilização de
amostras representativas dos vários tipos litolôgicos presentes na Pro
vincia Oranlfera de Lagoa Real.

4.1. ELEMEWTOS MAIORES

, De maneira geral, o teor de Na,O varia de 8 a 13% nos albiti
tos • decresce de 3 a 6% nas rochas encaixantes quartzo-feldspáticas
(AMQN/MAQM).

O CaO é baixo nas rochas estéreis - albititos "ordinários" e
rochas quartzo-feldspáticas, com valores inferiores a 2,5% e aumenta
consideravelmente nos albititos férteis (mineralizados ou não) em até
10%. Os carbonato albititos obviamente apresentam entre os tipos liti
cos, os valores mais elevados em CaO. ~

A relação Na,O/CaO situa-se em torno de 3 (três) nas rochas
quartzo-feldspáticas e albititos "ordinários", indicando o predomínio
de Na,0 sobre o CaO e decresce a valores de 1 a 2 nos albititos fér-
teis. Nos carbonato albititos a relação é praticamente lsl, chegando
mesmo a possuírem mais cálcio do que sódio. Dentre os albititos fér-
teis, a relação Nat0/Ca0 é geralmente maior para os mineralizados do
que para os não mineralizados. Constitui exceção a Jazida Laranjei-
ras, situada na parte medica da estrutura sigmoidal, próxima â zona
de inversão do mergulho da loliaçâo. A reiação Na,O/CaO assume valor
médio cm torno de 7,5, mostrando ser a única jazida da Província Uraní
fera de Lagoa Real, cuja mineralização não se encontra intimamente re-
lacionada a metassomatose cálclca. '

Os estudos da variação de Na,O/CaO xlía,0 • CaO para os albiti
tos e oa netassomatitos quartzo-feldspáticos, individualizam para as
variáveis, dois tipos de correlaçãos una positiva para a Jazida Laran
jeiras e outra negativa para as demais jazidas e/ou anomalias. A parti
cipaçáo do cálcio na maioria das jazidas da província é importante i
sugere a ocorrência de modificações químicas significativas com adição
substancial daquele eleaento ao sistema (Raposo et ai., 1984).
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Bi resumo, as rochas mineralizadas, «a referenda aos elemen
tos maiores, aostram decrísclao nos conteúdos de SiOa'e K>0 t acresci
no nos teores de Na,O, CaO e Fe,o», acompanhando o enriquecimento em
0(0|. As variedades de rochas ricas em potissio, por exemplo, micro—
clina-plagioclásio augen gnaisse-AMQM, podem conter elevado "dark" de
urânio e de tôrio ou mesmo pequenas concentrações desses elementos, en
quanto as rochas cálcio-sódicas (albititos) apresentam-se, comumenteT
mineralizadas em urânio e são praticamente desprovidas de tôrio.

4.2. ELOIEOTOS MEMORES

A respeito dos elementos menores, as rochas mineralizadas em
urânio revelam-se enriquecidas em relação âs rochas não mineralizadas
em Mn (4,5x), Mb I2,Sx), V l6,Cx), Pb U5x), ¥ (l,4x), Zr (l,5x) e La
{2,0x) e deplecionadas em Ba (7,0x), 8b (12x) e Yb (2,5x) [Raposo,1983)>
Os melhores teores de chumbo e marganés acompanham as concentrações
econômicas de urânio. O chumbo, provavelmente, deve ser de origem ra
diogênica. ""*

5. CONSIDERAÇÕES GENÉTICAS

Até o momento foram apresentadas três hipóteses principais sobre a
gênese dos depósitos uraníferos de Lagoa Real.

A primeira delas foi proposta por Fyfe (1979.) e baseia-se no modelo
tectônico denominado "thin-skinned tectonics", descrito para a região
dos Apalaches - USA. Resumidamente, essa hipótese propõe o acavalaiuen
to dos granito-gnaisses arqueanos sobre os netassedimentos do Grupo Es
pinhaço. Nessas condições, a base do bloco superior de temperatura
mais elevada (500-600°C) estaria no topo do bloco inferior, com tempe-
ratura ambiente. Isso causaria ura aquecimento do bloco inferior e os
fluidos que saturavam os metassedimentos passariam ao estado supercrjL
tico, criando uma enorme pressão. Essa pressão provocaria um levanta
manto do bloco superior - facilitando a progressão do falhamento de era
purrão - e também o seu fraturanento hidráulico. Os fluidos seriam en
tão injetados ao longo dessas zonas de fraturanento, provocando o me-
tassooatismo sõdico (no processo de metamorfismo regressivo), formando
os albititos e a mineralização uranífera.

A segunda hipótese foi proposta por Stein et ai. (1980), onde os
autores comparam os processos de albitização uranlfera de Lagoa Real
com os similares da União Soviética e da Suécia. Para o caso brasilei
ro, os autores propõem a evolução desde o "estabelecimento de uma cros
ta oceânica, com a formação de arcos-de-ilha; sedimentação vulcanoquX
nica no Arqueano, até o inicio da individual ização das bacias de sedT
mentaçáo, acompanhada de extensos vulcanismos do Proterozóico Médio
(1.800-1.SOO a.a.)". Os albititos c a mineralização uranlfera já te
riam se formado nessa época, através de processos ultrametamórficos
que teriam gerado òs fluidos alcalinos responsáveis pela metassomato-
se. O urânio seria proveniente das próprias rochas elásticas pré-exis
tentes, submetidas ao ultrametamorfismo ou das próprias litologias maj
míticas.

A terceira hipótese foi aventada por Geisel Sobrinho (1981), onde
as rochas cataclásticas e matassomáticas, bem como a mineralização ura
nlfera associada, estariam relacionadas a processos diapíricos policl-
clicos, segundo o modelo proposto inicialmente por Hegmann (1930). Es
se autor denominou de diipiro ã* dobras de perfuração em migmatitos*
com núcleos intrusivos granitizados. Segundo essa hipótese, os soer-
guimentos sucessivos de diápiros culminaram com um posicionamento epi
zonal ao iniciar-se o Ciclo Brasiliano, sendo que a reativação diapirl
ca originou, na área da Província de Lago* Real, eventos metassomáti-
cos superpostos a eventos cataclásticos, afetando rochas granitizadas
do embasamento arqueano, metassediaentos e netavulcânicas do Protero-
zoico.

Lobato et ai. (1983), através de estudos de isótopos de oxigênio,
mostraram que 4**0 de quartzo, feldspato e magnetite dos gnalsses para
os albititos sofreu uma diminuição aproximada de 10% . Os fluidos al-
bitizantes teriam composição isotõpica leve. Assim, os fluidos não po
der iam ser magnéticos eu metainõríicos, o que de certa forma reforçaria
a hipótese de Fyfe (op. cit.).
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A nosso vex, os modelos genéticos propostos não pernitem, de una
forma global, a compreensão dos processos metalogenéticos que teriam
originado os depósitos uranlferos de Lagoa Seal. Seus autores nesao
admitem que ele* não explicam, sob todos os aspectos, a referida nine
ralizacão e carecem para suas confirmações, de parâmetros a serem obti
dos de forma sistemática no campo e de resultados confiáveis em labora
tórios.

Os dados geológicos de campo, litogeoguímicos e geoeronolõgicos
disponíveis • os modelos de evolução regional existentes são, na maio-
ria das vezes, conflitantes. Isso somado ao caráter policlclico das
deformações, ao «levado estágio de retrometamorfismo, às épocas de mo-
bilizações químicas e às homogeneizações isotôpicas, tornam extremamen
te difícil a formulação de um modelo genético ideal. ~

Tendo em mente as dificuldades apresentadas, os autores deste arti
go propõem as se^nintes possibilidades alternativas ou somatórias para
a gênese dos albititos e da mineralização uranlfera associada:

os depósitos uranlferos de Lagoa Real estão relacionados aos pro-
cessos de metassomatose cálcio-sódica, desenvolvidos em rochas ar
queanas/proterozóicas do escudo cristalino, nas imediações de es-
truturas regionais de cisalhamento;
a maior parte das rochas progenitoras seria de origem Ignea - comoo
sição tonalitica e/ou dioritica. Tais rochas, submetidas a fenõme
nos policlclicos de cataclase devido ãs oscilações tectônicas, fo-
ram metassomatizadas em pelo menos dois estágios distintos. En re
lação aos multifásicos processos de metassomatismo, os metassomati
tos sódicos são posteriores aos tipos potássicos. A metassomatose
cálcica, menos extensa em volume do que as precedentes, desenvol-
veu-se num ambiente fisico-químico de queda de temperatura e aumen
to de acidez; ~

. não se tem,até a presente data, uma idéia mais concreta sobre a re
lação de idade que separa os vários estágios da metassomatose. Aos
eventos tectonotermais Transamazõnico e/ou Espinhaço, poderiam ser
reportadas, respectivamente, as metassomatoses alcalina e cálcica;
a mineralização uranlfera está intimamente associada aos eventos
metassomáticos, onde o urânio acompanhou primeiro o sódio e depois
o cálcio, por afinidade iônica. Ela está relacionada, pelo menos,
a duas fases distintast fase de formação dos albititos e fase pós-
albitito. 0 aetassomatismo câlcico (fase põs-albltito) é o proces
so recorrente que desempenhou papel decisivo na formação da quase
totalidade dos depósitos de Lagoa Real. A ocorrência de minerali-
zação uranlfera em epidosito (rocha extremamente cãlcica) sugere
que a mesma não se relaciona obrigatoriamente ao metassomatismo só
dico;
a Jazida Laranjeiras, situada na parte mediana da estrutura signwi
dal, próxima à zona de Inversão de mergulho da foliação regional,
é a única área da província, cuja mineralização não se encontra in
timamente relacionada â metassomatose cálcica. Os corpos de albi-
titos minerallzados dessa área possuem,para a relação Na»O/CaO, va
lor médio da ordem de 7,5, enquanto para as demais jazidas a rela-
ção deeresce a valores da ordem de 1,5. Esse comportamento sugere
um zoneamento do cálcio ao longo da estrutura sigmoldal, cora con-
centrações uranlferas mais significativas nas partes extremadas -
Jazida Cachoeira e Anomalia 02/12. Além do mais, existe também um
zoneamento vertical do cálcio, pois as jazidas situadas na capa do
"trend" mineralizado são mais enriquecidas naquele elemento;

. não se tem, até o momento, uma idéia conclusiva sobre a origem da
estruturação sigmoidal que afetou as rochas de Lagoa Real. Adraite-
se a possibilidade dela ser resultante de ação tectônica -hipótese
mais em evidência - ou corresponder a uma zona de interovais. 0 es
tilo de dobras ovaladas é abordado por Salop (op. cit.) para algu-
mas partes do mundo e adaptado para a região de Caetité-Bruraado(Ma
lhada de Pedras e Aracatu) por Moraes et ai. (op. cit.). Nessa zõ
na de instabilidade, os fenômenos de arraste teriam sido bastante
atuantes, provocando o desenvolvimento, sob a influência da tempe-
ratura, pressão da água •• C0>, de processos conjugados de catada
se, diaftorese e crlstaloblastese. Nesse estágio é que as rochas
teriam sido submetidas a profundas modificações texturais e -ir.era
lógicas, incluindo aqui o processo de carbonatização.
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SEÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL SHMPLIFICAOAS DA JAZ£A CACHOEIRA

MOSTRANDO O MODO OE OCORRÊNCIA DOS ALBITITOS E ROCHAS ENCAIXANTES
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