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PROPOSIÇÃO DE UM NOVO MODELO GENÉTICO PARA A JAZIDA DE ITATAIA
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ABSTRACT Interpretation of drill-hole, geochemical and seismic data
permit the characterization, within the structural-stratigraphic frante
work of Itataia, of a supergenic enrichment process through remobilisa
tion and reconcentration on syraenetic uranium in marine carbcnate rocks.

INTRODUÇÃO O estudo de depósitos minerais associados a meta-sedimentos
requer a reconstituiçãc dos paleo-amãientes depcsicicnais, cem o estabe
lecimento dos parâmetros_litolõgicos, estratigrãficos, climatolõgicos e
químicos. A interpretação paleogeogrãfica associada ã análise estruru
ral pode revelar o esquema responsável pela mineralização nas unidades
que apresentam concentrações anômalas de elementos químicos.
Não se pretende, aqui, esgotar o assunto sobre o modelo genético pro

posto, mas, apenas, provocar reavaliação dos modelos anteriormente suge
ridos. ~

GEOLOGIA DA ASEA A área central do Estado do Ceará (Fig.11 engloba as
principais anomalias uraniferas que constituem o que, embora denominada
distrito, pcde-se considerar uma província fosforo-uranlfera.

En largos traços, a coluna estratigráfica regional compreende sequên
cias representativas d« eventos ocorridos desde o pré-Cambriano ate o
presente. O Quadro X sintetiza o «rcabouço regional, tal como adotado
pelo DNPM. '

Dois domínios se distinguem: o embasamento metasscmâtico migmatizado
e dobrado constituindo as unidades.denominadas Complexo Tamboril-Santa
Qulwéria (Fig.11 e uma espessa seqüência metassedlmentar constituída de
migmatitcs, rochas quartzíticas, gnaissses e carbonatos.

Pelo menos três fases' tectônicas pedem ser caracterizadas: a primei
ra, ccsnpressional, dando origem às falhas do Rio Groairas, dextra, e de
Itatira, sinistra, da qual resultou cizalhamento corn vergência para o
sul,* este evento é responsável pnlo desenvolvimento de dobras ísocli_
nais; a segunda fase, ainda congressional, se caracteriza por dobrar.en
toe holccaõrficos com planos axiais subverticais, e a terceira fase reco
nhecida, corresponde ao alívio de pressões e conseqüente descompressãoT
representada por falhasiento de gravidade.

M

GEOLOGIA DA JAZIDA 0 depósito de Itataia se insere em uma seqüência de
rochas srietassedimentares de natureza elástica, carbonática e vulcar.o-Fe
dimentar, que encerra níveis de fosfatos mineralizados em urânio,níveis
estes regularmente associados a uma seqüência carbenática e gnãissira do
Grupo Caicõ CQuadro I). O grau de metamorfisme á& porção mineralizada
v^ria da fácice de xisto verde ã de aníibolito, cem doninãncia de gnai£
ses contendo sillmanita, granada, bictita e anfibólio e por rochas car
bonãticae recristalizadas.
Os elementos tectônicos mais importantes, em ternos de mineralizaçHo

são as falhas de cravidade que fonram um conjugado com orientação geral
NE, NW e EW e NS."

A principal concentração de fosf?to, ao qual se associa o urânio,apre
senta-se sob forma ameboide, embora der.ons cr ando um slinhamer.to geral

1410



EN, COB extensão de 900 a 1.000 astros, largara de 200 a 300 metros, «
espessura conhecida da ordem de ISO a 200 metros (Fig.2).
Litologicamente, a jazida é caracterizada por quatro lltotopos distin

tos que receberam a denominação de rocha colofanitizads, rocha escura,
rocha feldspática e rocha feldspâtica fina con grafita.
A Mineraltxação ocorre, essencialmente, em rochas colofanitizadas de

textura compacta, e se dissemina nos mármores e nas rochas feldspáticas
textura •acuolar.

DA JAZIDa Varias hipóteses e modelos têm sido aventados para ex
planar • origem e evolução da jazida de Itataia e das ocorrências quê
lhe estão associadas»
Angeiras et alii (1978) apresentam um modelo hipotético que relaciona

a mineralização fósforo-uranlfera a intrusões granlticas tardiorogêni
cas com "clark" da ordem de 30 ppa, intrusões essas responsáveis por um
sistema de convecção durante seu resfriamento e causadoras por proces
sos hidrotezmais subsequentes, envolvendo fluidos de alta' salinidadeT
da impregnação de colofana nas rochas prê-existentes. Esta hipótese tem
sido defendida por autores diversos, enfatizando, no entanto, a influên
cia de um suposto corpo {.lutõnico de natureza alcalina, responsável pe
Io fornecimento dos elementos voláteis provocadores da mineralização de
urânio.
Duas outras hipóteses foram aventadas por Fyfe (1978): uma baseada ea

correntes de convecção provocadas por intrusões de rochas ácidas, e ou
tra associando a mineralização a um evento de colapso vulcânico e subse
quente introdução de voláteis carreaãores de elementos sujeitos a mine
rallzação em condutos criados pelo evento, ou em outros pré-existentes7
Ainda em termo de hipótese, foi çroposta influência de rochas básicas

da área de Morrinhos na contribuição do fósforo acumulado nas rochas car
bonatadas e gnãissicas do Grupo Caicõ (Andrade et alii, 1982).
Em contraposição a estas hipóteses envolvendo, em essência, tectonls

mo e magmatismo, Pavali (1981) concebeu un modelo que associa os fosfã
tos de Itataia a sedimentos marinhos de plataforma, posteriormente remo
bilizados por netassomatismo sódico, durante o processo de metamorfisiso
que atingiu a área, e que propiciou o enriquecimento de urânio.
As hipóteses propostas podem, e devem, ser analisadas ã luz dos dados

disponíveis sobre outros depósitos conhecidos mundo aforo.
Como se sabe, concentrações econômicas de fosfatos pedem ser encontra

das em vários ambientes, desde os igneos e metamõrfiros, até os sedixten
tares. Assim sendo, pode-se considerar plausível um resumo dos princi
pais tipos'de depósitos, quais sejam:
Depósitos associados a r.-ocbas carbonatltlcas - Os maiore3 depósitos são
os da Península de Koln, de Palabora, de Araxá e de Catalão, e contrlbu
em com 17% da produção mundial de fosfatos. O conteúdo de urânio é dê
10 a 100 ppm. Em geral, os teores em tõrio são bastante elevados,e exis
te uma associação mineralógica bastante pronunciada com niobatos tanta
latos e fosfatos de terras raras.
Depósitos associados a guano * São formados por excrementos, principal
mente de aves, que são dissolvidos por águas superficiais e reagem cem
as rochas subjacentes de natureza carbonatada. Correspondem a 5% da
produção mundial de fosfato, e a concentração em urânio varia entre 10
e 30 ppm.
Depósitos associados a sedimentos marinhos - Depósitos de fosfatos marl.
nhõs são conhecidos em vários lugares do mundo e ocorrem em idades geo
lógicas que vão do pré-Cambriano ao Boloceno. São formados em zenas pia
taformais ricas em carbonatos de cálcio.
A água do mar é a fonte inicial do urânio hexavalânte que pede ser con

centrado e parcialmente reduzido nos sedimentos de fundo, rices ens date
ria orgânica/ antes de ser integrado na estrutura da apatita. 0 cara
ter sinçenético do urânio em fosfatos marinhos é demonstrado pela tíis
tribuiçao de urânio em vários depósitos mundiais. A concentração prina
ria de urânio, na qual ü 4 + predomina, depende de diferentes íatores cn
de a abundância de matéria orgânica e granulometria são importantes.
Após a diagênese, uma alteração superficial poderá provocar un aumento
local no teor em urânio.
As reservas individuais contribuem cun 84% da produção mundial de fes

fato. Os teores eat urânio variam de 50 a 300 ppm havcr.de regiões coçlõ
bo terrestre en que cs teores podem atingir até 4.000 ppm. Os teores
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yn tôrio são inexpressivos neste tipo de depósito.

Mecanismo de Enriquecimento de Crânio em Fosfatos Marinhos - Concentra
ção de urânio 10 a 100 vezes maior que nas jazidas convencionais de foi
fatos podem sex explicadas através de vários fatores, dentre os quais
destacamos: os çeoqulnicos, estruturais, os litológicos, os diagenéti
cos e os pedogeneticos.

O mecanismo de concentração de urânio nos fosfatos sedimentares é con
dicionado pelos seguintes aspectos: ~

a) Teores elevados de carbonatos podem vir a afetar a solubilidade do
urânio e, consequentemente, modificar o seu Produto de Solubilidade.

L) A presença de Estrondo, em teores mais pronunciados, pode favorecer
a substituição do Ca4"1" pelo Sr++, provocando, conseqüentemente, a defor
nação estrutural da apatita, facilitando a introdução de maior quantidã
de de O**.
c) Orna maior concentração de Cr na água do mar pode propiciar a substi
tuição do radical CrOj por PO4. De acordo com Goldschimidt (1958), o
cromo apresenta uma grande capacidade de substituição com o fósforo,
através dos seus radicais C1O4 e PO4. Assim, o raio atômico do ~Cr, li.
geiramente maior que aquele do P, poderá contribuir para a deformação
da estrutura cristalina da apatita e a introdução de maior quantidade
de D+«.

d) A evolução f.à «genética dos sedimentos contendo U'e P, pode provocar
um enriquecimr .-. ? em urânio através de adsorção de ü+6 em função do au
mento da supe i ele especifica das partículas durante o processo. ~

e) & presenç > vulcanismo em zonas plataformais pode, através de for
necimento de I .t> rial vulcano-sedimentar, vir a aumentar a concentração
de 0 e P na K ;a do mar e, conseqüentemente, elevar a capacidade de con
centração d;.£.- *." es elementos nas zonas deposlcionais áe plataforma.

f) A taxa ít Alimentação pode desempenhar um papel importante na con
centração d» y.ánio; as taxas baixas aumentam o tempo de contacto das
partículas d: 'iosfatos com as águas contendo urânio dissolvido.

g) Sedimen'. •• carbonãtlccs de plataforma, ricos em matéria orgânica po
de» concen . -*• dezenas de vezes maior quantidade de urânio, devido a um
aumento na ? <pacidade de redução do U + 6 para ü+*, que se_ integrará no
complexo f1.jr-carbonato de apatita e também pela adsorção do U+6 nas
superficies los cristais de apatita, em função do aumento da superfície
especifica, ,-ela limitação do crescimento dos cristais na presença de
matéria org^ica. '

h) As condi^ -es de pedogênese que se manifestam em regiões de climas quen
tes, em amb_-sites confinados em armadilhas estruturais, pode provocar
enriquecimento em urânio nas zonas mais superficiais, modificando a com
posição original dos fosfatos e transformando as apatitas em fosfatos
aluninio-cálcicos que são mais susceptíveis â captação do U+6 disponl!
vel no meio confinado.

Exemplos de Elevados Teores de Urânio em Fosfatos Sedimentares - Algu
taas jazidas de fosfatos sedimentares apresentam teores em urânio muito
Riais elevados que os existentes nas jazidas convencionais. Segundo ai
guns autores, o mecanismo de concentração primária de urânio nao penei
te teores acima de 500 ppm. . ~

Estudos desenvolvidos por vários pesquisadores (Tabela 1) mostram que
os teores em urânio podem sofrer aumentos substanciais, quando as condi
ções do depósito permitem um processo de enriquecimento secundário. ~
Na jazida dê Bakouma, na República Centro Africana, os teores em ura

nio varian da 1.660 a 5.600 ppm e os de P2O5 de 8,75 a 33,58.
Nos depósitos jurássicos de Mussoorie, na India, os teores de urânio

varian de 25 a 831 ppm e os de P2O5 áe 7,19 a 23,62.
Nos depósitos paleozóicos da Sibéria os níveis de fosfatos, com eleva

do centeudo de piroclástlcas, apresentam teores de 1 a 20% de P2O5 e10?
a 4^000 ppm de urânio.

São conhecidas tanbéfl concentrações anormais de urânio associadas a
fosfatos lacustrinos da região do Wyoming, corn teores era urânio de 3000
??n? fosfatos miocênicos do Japão contem até 1.200 ppm em urânio e cer-
tos calcários fosfátieos da cidade áe Visions, ao norte da Inglaterra?
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contém até 700 ppm de D.
Em todos os exemplos acima mencionados, os elevados teores em urânio

estão associados ao processo de enriquecimento secundário.

Relação entre o Teor de D e o Teor de P2O5 - As relações entre "J/PTOÇ.
paxá teores inferiores a 50 ppm em 0, variam de 2 a 3 e apresentam uma
dlstribulç&o linear, enquanto que as relações compreendidas entre 3,6 a
12 são raramente lineares, in**"***** que parte do urânio presente está
dissociado da rede de apatita, podendo estar associado a matéria orgânl
ca, argllas ou argilo-fosfatos de cálcio. Na Tafiela I se encontram rê
lecionados vários depósitos e as relações de ü/p^ ~~

ANALISE ESTRUTURAL E GEOQOtMICA A análise do arcabouço estrutural defi
ne, pelo menos, dois sistemas de fainas escalonadas provocadas por tec
toniamo de distensão: um primeiro sistema representado pelas falhas com
direções N50-60°E e N40-60°W, e um segundo representado pelas falhas
N85°W e N10°W. Os dois sistemas apresentam os planos com mergulhos sub
verticais. » ~

A análise de mapas de contorno estrutural do topo da seqüência gnals
sica e de isópacas da unidade carbonática evidencia um comportamento es
tratlgráfico e estrutural condicionado pelo tectonismo de distensão que
se desenvolveu na área. Estes mapas mostram que os baixos estruturais
coincidem com as áreas de malorees espessuras de rochas mineralizadas e,
inversamente, os altos estruturais coincidem com as áreas cora menores
espessuras mineralizadas.

Sstudo Geoquímico da Jazida - Mapas de distribuição de teores de urânio
e de isoacumulaçlo confirmam o arcabouço estrutural definido pelas fa
lbas de gravidade das fases de distensão. Os teores mais pronunciados
se encontram dentro de depressões confinadas, contendo a unidade carbo
nática superior (Fig.21. ~
A Secção estratigráfica, passando por furos de sondagem,tal como exerc

plifiçado na Figura 3, evidencia a compartimentação dos Blocos nirteralT
zados, estando, as maiores concentrações, entre as falhas FI e FIX. A
distribuição de teores ao longo da seqüência estratigráfica é caracter^
zada ppr uma maior concentração na unidade carBonãtlca superior, acima
da seqüência gnáissica.

Mas quatro lltologias analisadas, embora tenham sido observados os mes
mos elementos, as proporções com que aparecem são diferentes. Assim,
para cada litologla, existe um agrupamento de elementos çue aparece em
maiores proporções (Tabela III.

As Rochas Peldspãticas - A feldspatização em seqüências carbonatadas,
metamorfizadas, pode ser explicada sem que se considere um aporte exte
rior de sódio. As transformações minerais que se passam no metamorf li
mo, dependera da composição original da rocha e, também, da natureza dõ
metamorfiamo a que ela foi submetida.

Guimarães e Rlècfce (19581 mostram que um metamorfismo de mesczona,ccra
pressão dirigida, onde ocorrem reações exotérmicas, pode produzir uma
série de minerais, independentemente de aporte externo. Os principais
minerais a se formarem são: albita, granada, hornblenda, titanita, maa
netita epidoto, microclina e outros, sendo as rochas típicas: leptini
tos, biotita-xistos, anfibólio-xistos, xistos feldspatizados e outras
afins.

Pettijohn (19561 mostra que albita autigênlca ocorre em rochas de cera
posição carbonática e argilosa, principalmente em maio aquoso ziarinho.
O processo de albitização pode ocorrer, também, através da substituição
de oolitos ou fósseis. Segundo Pettijohn (1956], alguns estudiosos aU
mitem que o processo de feldspatização ocorre durante a diagêr.ese «3cs
sedimentos, outros admitem que o processo se desenvolve após a corso11^
dação dos sedimentos. Estudos de Von Straaten (19431 mostram que a
feldEpatização exlçc uma elevada concentração de ãlcalis e sugerem que
o material necessário deve ser suprido de ambientes aquosos confinados
ricos era argila». Ainda de acordo com Pettijohn (19561. são vários os
exemplos de rochas metaraórficas onde é comprovado o crescimento âe albi.
ta eudral, numa matriz essencialmente sólida.
No caso especifico de Itataia a feldspatização pode ter resultado da

posterior c
gunda geração
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tes confinados contando argila* potissicas, sódicas • câlcicas. AnalcJL
aa • minerais feldspáticos fornados anteriormente poderiam servir de ger
M B para formação de cristais maiores. ~
A Rocha Escora - A denominada "Bocha Escura" da jazida de Itataia, evi
dencia uma suite geoqulalca de rocha vulcano-sediaentar depositada es zo
nas plataformais ricas em matéria orgânica. Os elevados teores em 0309,
2r, S, C. TÍO2, r e a presença de analcima e montmorillonita nesta uni
dade, reforça o nosso ponto de vista. Os níveis de leptinitos registra
des nas seqüências gnãlsslcas podem ser interpretados como níveis vulca
nicos metamorfisados. ~"

Rochas vulcano-sedlmentare* depositadas em zonas plataformais sio bas
tante conuns, e os exemplos mais conhecidos são os da Finlândia • da ST
bêria. ~
HIPÓTESE PROPOSTA - A história geológica do depósito pode ser represen
tada, em ordem cronológica, pelos seguintes eventos: ~
01. Deposição plataformal de sedimentos elásticos psamlticos.pelíticos,
carbonãticos e vulcano-sedlmentares.
02. Transporte e deposição de material trazido pelas águas de fundos
oceânicos paxá as depressões plataformais rasas, através do fenômeno de
ressurgência de águas.
03. Transporte de urânio da forma a 6 + e deposição na forma reduzida em
U+4 nas facies sedimentares ricas em P e C, cens substituição dos radi
cais HCO3 por PC4 e CrO4 e dos ions Ca++ por U+4, Na

+, Sr*+, K+, F, Cl=

e Ba+2.
04. Diaginese dos sedimentes depositados com enriquecimento de urânio
por adsorção de U+6 pelas superficies dos minerais.
05. Tectônica de compressão coa aparecimento de falhas compressionais e
dobramentos associados.
06. Tectônica de descompressão coro o aparecimento de falhas de grávida
de e deslocamentos diferenciais dos blocos mineralizados.
07. Erosão e transporte dos sedimentos provenientes das rochas pré-Cam
arianas expostas e deposição na.borda leste da bacia do Parnaiba. Mesta
fase uma grande extensão da seqüência carbonática mineralizada em P e D
foi erodita e deposita nos sedimentos das formações Serra Grande e PjL
menteiras conforme atestam os registros de fosfato» existentes nestas
formações. '
08. Desenvolvimento de depressões cãrsticas nos blocos rebaixados e com
partlroentedos pelas falhas de distensão. ~
09. Resobilização e reconcentração de urânio nas zonas mais profundas
dos compartiraentos rebaixados, através do processo de dissolução cársti
ca das rochas carbonáticas confinadas em armadilhas estruturais. ~
10. No Cretáceo, a pedegênese prossegue e os produtos de alteração são
drenados para as paleodepressões, onde as soluções alcalinas, num meio
rico em matéria orgânica, se tornam cada vez mais oxidantes dissolvendo
os carbonates e destruindo os fosfato» cálcicos, e os r«depositando nas
porções inferiores cm alumlnio-fosfatos de cálcio contendo urânio adsor
vido na forma hexavalente. ~
11. Com o soterramento das depressões, o meio fica cada vez mais ácido
e oxidanto não permitindo mais a formação de apatita, tornando-se propi
cio para o aprlslonamento de urânio na forma adsorvida. A repartiçãoT
cano também as modificações na composição da apatita (menos carbonatada
e mais uranifera nos níveis superficiais) ressalta bem a evolução das
condições fisico-químicas do meio de sedimentação! o ambiente fortemen
te básico e redutor no fundo das depressões, se torna paulatinamente esci
danta e ácido. Mesta fase, teria se desenvolvido uma segunda geração
de feldspatos, atravér. do processo de autigênese em ambiente confinado
contendo Na* c K+ em disponibilidade.

CONCLUSÕES As conclusões que se destacam são:
01. A seqüência metassedimentar da área da jazida ten sua fonte prima
ria de fósforo, urânio e demais elementos associados,nas águas marinhas
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e nos íeiitmenl-ns vulcano-sedimentares depositados nas zonas platafor
mais e, dentro deste contexto, a matéria orgânica desempenhou impor tan
te papel na concentração primária de urânio.

02. As maiores concentrações fãsforo-uranlxeras ocorrem na "Mrtade car
bonática superior, na qual os elevados teores de Fe2O3 e AI2O3 reflç
tem um processo de enriquecimento supergênico, em ambiente exuante com
transformação química de U+4 para U+* e de Fe + 2 para Fe+3 e formação
de alnmino-fosfatos de cálcio e argilo-minerais (montaorllonita, ilita
e caolinlta).

03. A mineralização de fósforo e urânio conhecida se limita a profundi
dades da ordem de 300 metros, aotando-se decréscimo de teor nas seqüên
cias inferiores, nas quais os processos de enriquecimento secundário
devem ter sido inibidos.

04. Das quatro litologias mineralizadas, a denominada "Rocha Escura" é
a que apresenta maiores proporções de montaorlllonita e analcima, e os
teores mais elevados de Zr, Th, T, Cr, O e C, caracrerizando uma suite
vulcano-sedimentar depositada em ambiente plataformal rico em matéria
orgânica.

05. A concentração primária de urânio e fósforo é anterior aos episódi
os de tectonismo compressional e de distensão; piorem, este último even
to criou condições propicias ã concentração secundária de urânio em ar
madilhas geoquimicas.

06. A concentração supergênica é posterior ao tectonismo de distensão
e ocorre nos blocos rebaixados contendo a unidade carbonâtica superior,
onde o confinamento permite o desenvolvimento de condições ideais de re
concentração de elementos.

07. Os elevados teores de AI2O3, nas zonas supergênicas, indica uma se
gunda geração de minerais fosfatados associados a argilasalumino-cãlcr
cas que se formam, preferencialmente, em zonas de depressões cársticas'.

06. As rochas feldspãticas e as fosfãticas que ocorrem na jazida de Ita
tala, apresentam uma suite de elementos químicos muito similar, onde,
somente, variam as proporções dos elementos que se manifestam era cada
uma das litologias.

09. As secções estratigrãficas passando por furos de sondagem não evi
denciam quaisquer relações entre as unidades feldspáticas e rochas Igneas
de subsuperf Ide.

10. A formação de rochas feldspáticas se deu sem aporte externo de Na*,
proveniente de plutons granlticos mas, pelo contrário, através de um
processo fechado sem aporte externo de sódio, tendo a feldspatização
ocorrido:
a. ea rochas carbonatadas de fácles marinhas ricas em NaCl e KC1 duran
te a deposição e diagênese dos sedimentos; ~

b. em sedimentos vulcano-sedimentares ricos em analcima, através da trans
formação desta em albita em um meio contendo silica livre(NaAl(S103)2+
S102 —• albita + H2O);

c. durante metamorflsmo dinâmico de rochas sedimentares argilosas, ri
cas em álcalls;

d. em zonas cársticas confinadas contendo alumínio, sódio, potássio e
silica, em meio alcalino.

11. As falhas de gravidade detectadas por sondagens e por métodos geo
físicos, revelam rejeitos de dezenas de metros.

12. A regionalização do processo mineralizador em fosfato indica uma
extensa plataforma carbonatada, formada ao longo de uma linha de costa,
paralela ã atual, estendendo-se da Paraíba ao Ceará.

13. A seqüência sedimentar, que deu origem aos metassedimentos minera
lizados em fosfatos e urânio, ter-se-ia depositado em condições clima
tlcas bastante semelhante âs existentes na atual faixa costeira do nor
deste brasileiro.

14. Os registros de níveis contendo nódulos de colcfanlto nas Forma
ções Serra Grande e Piaienteiras, refletem ura ciclo erosivo pronunciado
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durante o Devonlano, responsável pela destruição de grande parte dos de
pósitos pré-existentes.

RECOMENDAÇÕES Os estudos preliminares realizados atê 1982 serviram de
base para a recomendação de uma série de tarefas visando otimização da
pesquisa e prospeccão na área, dentre as quais de destacam estudos petro
gráficos, petrogeneticos e pedogenáticos, bem cano execução de cwçinhas
geofísica* envolvendo levantamentos VLF e de sísmica de refração, obje
tivando melhor definição das estruturas que se orientam de Norte para
Lesta.
Em termos mais específicos, foram sugeridos estudos dos padrões REE

das apatitas do deposito a fim de caracterizar sua origem, marinha ou
não, a datação das apatitas e das rochas hospedeiras pelo método U/Pb,
bem como a caracterização mineralõgica da denominada "Rocha Escura" com
o objetivo de definir sua filiação, aqui suposta, vulcano-sedimentar.
Em paralelo, foi recomendada a caracterização dos vários níveis de ai

teraçao através do estudo das relações U+4/U+6, FeO/FenC^, Montmoriloni
ta mais Ilita/Caulinita, Apatita/minerais alumino-fosfaticos, Uquim e
Urad e conexos.
A par da recomendação que o evento tectônico de distensão seja levado

en> consideração no planejamento de cálculos de reserva e de lavra, foi
sugerida a caracterização da mineralização colofanltica ocorrente no De
voniano da Bacia do Parnalba, de modo a permitir uma associação com o
modelo proposto para a jazida de Itataia.
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Q U A D R O X

ARCABOUÇO E S T R A T I G R S F I C O

PERÍODO

Quaternário

Terciãrio

S

Cretáceo

I

Jurãssico

CarbonXfero
S

Devoniano N
I

Slluriano

Ordoviciano

Cambriano

PrS-Caabriano*
A

Prê-Cambriano
C

Pré-Cambriano
Xndlviso

GROPO

Barreiras

Apodi

Araripe

Rio do Peixe e Iguatu

Jaibaras

Bambu!

Cachoeirinha

"Seridô"

Salgueiro e Ceará

Calco e Uauá

Ccmplaxos
Gnalsse-Migmatítico

e
Migawtltlco-Grarltico

FORMAÇÃO

Aluviões,dunas, areias,etc.

Serra do Martins

Basaltos e ãiabásicos

Jandaira e Açu

Saníana Itapecuru

Orozinbo
Sergi e Aliança

Piauí e Poti
Longa

Cabeças
Pimenteiras

Serra Grande e Tacaratu

Aprazível
Parapul

Pacujá (Jucá)
Massapê

Granito Meruoca

Coreau
Frecheirinnas

Caiçara*
Trapiá

Seridó
Sucurutu
Equador

Granitos, s ienitos ,
gabros e dioritos

*A divisão adotada para o pr«-Cambriano é a seguinte:
pré-Cambriano A (570-1.100 M.A.), pré-Cambriano B (1.100-1.700 M.A.),
pxé-Canbriano C (1.700-2,200 K.A.)e pré-Cambriano D (2.200 M.A.).

1.41»



T A B E L A

L O C A L I D A D E

U.S.A. (Phosphoria Fm)
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T A B E L A XX

t

P2O5

CaO

sio2
A12O3

°3°8
FeO

Fe 2 O 3

MgO

K2O

TiO 2

C

S

ThO2

pjaa

Cl
Rb

F

Sr

Zr

Nl
V

Pb

3a

Cr
Cu

y

Yb

Sc

TIPO DE MINÉRIO

COtOFANXTO

26,35
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3,43
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0,620
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1,59
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0,69

0,09
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0,14

0,016
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40
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11,83
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0,62
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0,23

0,79

0,08
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129

66

3.577
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20

71

50
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15

EPISSIENITO
FINO COM GRAFITA

5,56

10,32

47,88

14,69

0,126

2,43
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2,70

0,31

1,40

0,41

1,72

0,22

< 0,01

547

53

3.359
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132
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