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NUCUBRAS -

ABSTRACT The phosphorous-uranium mineralization of the Itataia deposit
is unique. Most of the uranium is contained in the collophane (uranife
rous fluorapatite) obtained through transformation of metamorphic apa-
tite of the country rocks (Itataia Group). The uranium and phosphorous
origin fron pelitic metassedinents rich in graphite is suggested.

Initially the rocks were subjected to isoclinal and haaoclinal folding
associated with overthrusting and regional metamorphism of the high arahi.
bolite facies with some migmatisation. The mineralization is epigenetic
pronoved by sodium-rich metassomatic fluids. The mobilized quartz-felds
pathic migmatites were transformed into collophane-albite-episyenites.The
marbles of considerable thickness provided the conditions favouring an
increasing in the pH of fluids with caused the precipitation of collopha
ne concentrated in pockets and stockworks.

INTRODUÇÃO A jazida fósforo uranífera de Itataia situa-se a cerca ds 170
km a SW da Cidade de Fortaleza, no Município de Santa Quitéria, Estado
do Ceará. Segundo dados fornecidos pela NUCLEBRAS mostra reserva de
142.SCO toneladas métricas de U,0. e mais de 14.000.000 de toneladas né-
trica de P?°5' reservas globais calculadar numa base de 0,15 a 0,9 %
U.Og e 30,0 a 38,Ot ?2°5 < t e o r e s médios) no minério maciço, e de 0,04
a 0,10t U-iOg e 5 a 15% P2°5 no minério em "stockworks" (Angeiras, 1981 e
Formar. 1982).

£ importante não só por conter a maior reserva uraníxera do Brasil,co
mo por apresentar características geológicas únicast a associação do fós
forc e urânio sob forma de apatita uranífera de Idade cambro-ordovicia -
na, encaixada em rochas inetamórficas pré-cambrianas. A essa apatita o
nome de colofana vem sendo aplicado. Para rochas com mais de 80% de co-
lofana o termo colofanito ficou consagrado (Angeiras et ai., 1978 e 1981;
Azevedo, 1980; Forman e Waring, 1980; Favali, 1981; Netto, 1933).

GEOLOGIA A região da jazida pertence a terrenos pré-cambrianos metamór-
fJ.cos mapeados por Mendonça (Mendonça et ai., 1982) como Grupo Icataia .
Segundo esses autores, representa uma seqüência metassedimentar trans -
gressiva, depositada durante o proterozôico inferior, submetida a diver-
sas fases de tectonismo até o ciclo geotectônico brasiliano ( 450 a 900
m.a.). As seqüências basais, Formação Serra do Céu (migmatitos, leptinî
tos e gnaisses) e Formação Laranjeiras (quartzitos) não apresentam mine-
ralização. As Formações superiores Barrigas (gnaisses e niigmatitos) e
Aicantil (mármores e rochas calcossilicatadas) são aquelas melhor repre-
sentadas na área da jazida, podendo estar mineralizadas (Figura 1).

Reconhece-se 3 fases tectônicas das S que afetaram o Bloco Tectônico
de Itataia (Mendonça et ai., 1980). A primeira fase de cobramer.to é do
tipo isoclinal deitado, seguindo-«e fase de dobramento holomórfico de àí
reção axial concordante com a primeira e associada a falhas e estrutural
de icayalamentos. A última fase de dobramento é representada por uma do
bra de grande raio de curvatura que forna uma megasinforre de eixo NO-32
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e concavidade dirigida para NO. A área da jazida foi ainda afetada por
falhas de gravidade de pouco deslocamento, originadas pela descompressão
e reativações posteriores de idade brasiliana.

A formação de uma- estrutura morfotectônica, subcircular, a 5 km a oes-
te da jazida (estrutura de Horrinhos), tardia em relação às demais estru
turas da área, e atribuída a presença de um "stock" em profundidade, nãõ
aflorante, de natureza não conhecida. Os mármores e gnaisses suprajacen-
tes desenvolvem estrutura em domo. A presença difundida de "stocks"post
-tectônicos de idade brasiliana (superiores a 460-510 m.a.) no NE brasi-
leirr (Nernick, 1979) faz supor uma idade contemporânea para a forsação
da estrutura de Morrinhos, assim como uma origem diatexítica ã semelhan-
ça do "stock" de Taperuaba, situado a cerca de 60km da área. Sendo a mi
neralização fôsforo-uranífera tardia em relação a essas estruturas,e ten
do sido encontrados blocos de colofanito em rochas da formação Serra Gran
de de idade siluro-ordoviciana (Siqueira Filho, 1978), veia sendo atribui
da idade cambro-ordoviciana ã mineralizações de Itataia. ~

Os estudos petrogrâficos das rochas encaixantes da mineralização mos-
tram que o gnaisses "tipo" ê um granada + silimanita + grafita + bioti-
ta + auscovita + microclina + plagioclásio + quartzo gnaisse com estrutu
ra bandeada (estromática) devido a presença de níveis de dezenas de cen-
tímetros, subparalelos, de composição quartzo-feldspâtica, quartzosa ou
calcossilicatada. Entre os minerais acessórios, encontra-se grafita, apa
titã límpida, minerais opacos, âs vezes muscovita, e ainda titanita, ru-
tilo, zireão, calcita, turmalina e rara analcima. Ao microscópio observa
se a tendência da apatita límpida formar agregados de cristais nassegii
gações biotíticas, nas segregações de plagioclásio associadas ou não ã
diopsídio, em áreas albitizadas e mais raramente em níveis quartzosos.Al
guns resultados de análises químicas são apresentados na tabela 1. ~

A textura pegmatõide dos estreitos níveis quartzo-feldspáticos, assim
como seus contatos convexos em relação a encaixante que se torna enrique
cida em biotita e graf ita, mostra que foram formados por fusão parcial','
podendo-se aplicar a terminologia reservada para migmatitos. Localmente
constata-se que os fenômenos de migmatização terminaram por uma fase de
albitização.

As rochas calcossilicatadas mostram granulometria fina a média,cor cin
za a verde, estrutura geralmente isotrópica e textura granoblãstica. São
formadas principalmente por diopsídio, escapolita, plagicclásio, âs ve-
zes calcita e grafita. Mais raramente observa-se microclina, anfibólio
e epidoto secundário. O quartzo está ausente ou subordinado. O diopsí-
dio pode estar transformado ou não em anfibólio. A biotita é rara ou
forma níveis maciços centimétricos, de 3 a 5 cm. Entre os minerais a-
cessôrios a titanita 6 apatita límpida são os mais abundantes. Testes de
autorradiografia por traços de fissão mostram a presença de algum urâ -
nio apenas na titanita.

Os mármores puros ou impuros formam corpos cristalinos de cor branca a
cinza, granulometria média a grosseira e textura granoblãstica eta mosai-
cos alongados. A presença de numerosos minerais acessórios pode dstermi
nar uma foliação primária (plano de estratificação), ãs vezes seccionada
por clivagens de fratura derivadas das fases de tectonisrco regional. Se-
gregações de quartzo podem ser formadas na intersecção dessas duas dire-
ções. A composição essencialmente cálcica do mármore predomina nas a-
mostras mineralizadas. Entretanto, alguns níveis de mármore dolonltico
podem ser encontrados sob o principal corpo de minério ou nas proximida-
des. Entre os principais minerais acessórios predominam grafit;., flogo-
pita, titanita, tremolita, diopsídio, quartzo, escapolita, muscovita, a-
patita límpida e alguma microclina.

Na área da jazida são encontrados ainda níveis anfibolíticos e psgmati
titos grosseiros. Estes últimos podem estar desenvolvidos no ccr.t3to dê
diferentes lltologias, seguindo a foliação dos gnaisses, ou seres discar
dantes, seguindo principalmente clivagens de fratura NO desenvolvidas z±
gionalmente.

M1NEPAL12AÇÃ0 0 terreno onde aflora o principal corpo de r.inánc é cor.s
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tituldo principalmente por mármore. Forma uaa elevação alongada segun-
do EO, coa cerca de 560 0 de altitude. Mostra una escarpa abrupta na
sua parte norte, no limite com terrenos mais aplainados formados por
gnaisses e mármores onde afloram outros corpos menos possantes de mine'
rio (Figura 1). A mineralização foi estudada em afloramentos,trinchei
ras, sondagens e galerias. ~

O principal corpo de minério, segundo os perfis de sondagem, mostra
forma aaeboide com alongamento £-0. Mergulha cerca de 20° a E, concor-
dando com a estrutura das rochas encaixantes. A parte mais possante da
mineralização está situada em uma frente de cavalgamento, sobre eixo de
dobramento homoclinal E-0, segundo o flanço norte deste dobramento, o
que lhe empresta uma forma ligeiramente em arco. A espessura crescente
do mármore encaixante em direção ao centro desse corpo, ê explicada prin
cipalmente como decorrente da presença de várias dobras isoclinais quê
colocaram em contato vários níveis de mármore, e ainda possivelmente,de
vido a sua espessura maior na seqüência sedimentar original. Os princl
pais tipos de rocha mineralizada encontrados são principalmente colofa-
nito, taxbém epissienito ã albita e em menor proporção (cerca de l%)bre
cha de matriz preta("minério preto"). Alguns resultados de análises qul
micas são apresentados na tabela 1. ~

Os colofanitos podem formar massas de formas alongadas de contornos
irregulares, ou podem formar "amas", "stockworks",. e preenchimento de
fissuras no râ,-more. Mostram cor rosada, aspecto criptocristalino,pre
sença de vac rios de diversos tamanhos preenchidos parcial ou totalmen"
te por cale .t oem cristalizada branca ou cinza, ou mais raramente por
quartzo ctr" ' .0, podendo ainda desenvolver superfícies botrioidais. £
formado po tis'de 80% de colofana.

Os episí «- >i -os ã albita formam corpos lineares concordantes con as
estrutura: <. <s iobramento dos metassedimentos. Predominam no contacto
de difere:<t e litologias, segundo eixos de dobras, planos de fratura ou
cizalharce.'.t -* O epissienito â al'ita "tipo", é uma rocha de caráter leu
cocrático, -ranulometria média a jrosseira variada numa mesma amostra"
(aspecto ^ j;hoide), sendo essencilamente feldspãtica (albítica) e sem-
pre ainerv izada em colofana. A colofana intergranular e a hematização
da albit. «prestam cor rosada ã rocha. Vacúolos âs vezes centimêiri -
cos podet -.star ou não preenchidos por colofana. Podeo apresentar vênu
Ias de co, -tf anito maciço. No contato com outras rocha» os epissieni -
tos â albi a podem apresentar una foliação cataclãstica; os vacúolos po
deia estar achatados preenchidos por colofana não deformada. Embora seus
contatos ^-jam nítidos e bem definidos, a colofana penetra nas rochas
encaixante mostrando seu caráter tardio.

Ao microscópio o feldspato nos epissienitos desenvolve uma textura mor
tar, onde cristais menores circundam outros mais desenvolvidos. A iden
tificação ótica do tipo de feldspato é dificultada pelo seu aspecto orã
turvo, ora límpido, e pela gerainação irregular "em xadrez". Análises
químicas de rocha total e análises por microssonda eletrônica confirmam
o seu caráter albítico. Encontram-se ainda relictos de cristais mais
desenvolvidos de microclina pseudomorfoseados por albita e colofana.Bor
dos de albita límpida com tendência a formar cristais idiomõríicos sãõ
desenvolvidos nos cristais de plagioclãsio albítico. Colofana e as ve-
zes quartzo tardio geralmente microcristali.no, assim como carbonato tar
dio, estão formados entre os cristais de plagioclásio albítico. A colo
fana mostra as mesmas características mineraíógicas e químicas que nos
colofanitos.

A denominação brecha de matriz preta ou de minério preto é empregada
para a rocha encontrada na parte central do principal corpo de minério,
formada por fragmentos de epissienito ã albita, também de mármore 9 ro
cha calccssilicatada, d* tamanhos que variam de centímetros a 1 motroT
imersos era abundante colofana (cimento). Localmente isostram uma ma-
triz de coloração negra, geralmente friável, denominada "minério preto?
As relações de contato entre colofanito, epiesienito, rochas encaixan -
tes e_"minério preto" são muitas vezes obscurecidas pela intensa colofa
nização e argilização das rochas. VênuIas que se entrecortam de colofã
na desenvolvidas principalmente nes mármore» sugerem retomadas do fenó-
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meno mineralizante.

Os minerais que formam o "minério preto" são essencialmente neoforaa-
dos,S exceção de grafita e apatita límpida, arredondada. Além desses mi
nerais ocorrem albita, zircão, pirita, dolomita, colofana, anatásio, leu
coxênio, moscovita, smectita, quartzo microcristalino (silicificação) i
ainda rara cofinlta. A colofana atapeta vazios preenchidos por calcita
recristalizada. Ocorre ainda em cristais microscópicos intergranulares
ou formando crescimento secundário em torno de cristais arredondados de
apatita límpida.

O zircão, microscópico e uranlfero, ocorre com diferentes hábitos: oc-
taêdrlco com baixa birrefringência (cyrtolita), esferullticos COD extin-
ção radial, ou ainda com formas irregulares lobosas apresentando ou não
uma inclusão central discoidal de pirita. Octaedros de cyrtolita (tara -
bém cristais de anatásio) são comuns em colofanitos e em epissienitos as
sociados a colofana e quartzo tardio. Um mineral de baixo poder de re-
flexão foi identificado ã microssonda eletrônica como uma mistura com -
plexa de pirita bem cristalizada e agregado mal cristalizado de Zr, Si,
Ca, Fe, P, Al e O.

Além do zircão uranífero em proporções elevadas (Zr >0,5_%), a presen-
ça de colofana e cofinita, mesmo rara, fazem com que o minério preto a-
presente uma alta radioatividade que o distingue das demais rochas. A
presença de apatita límpida não uranifera pode ser importante, responsá-
vel por até 15% do teor em P2°5

 d e u m a amostra.

A colofana(fluorapatita)contém praticamente a totalidade do urânio da
jazida. Cálculos realizados com os resultados de análises químicas de
vários colofanitos mostram que na colofana a relação Ut/Us é constante,
indicando uma homogeneidade do comportamento do ü neste mineral. A colo
fana forma cristais micro a criptocristalinos com parâmetros cristalogra
ficos bem definidos; a • 9,387 ± 0,001X e c » 6,892 ± 0.03R com 95% de
confiabilidade. Estudos por polarografia mostraram a predominância de
U4+ (82%) sobre ü°+ (18%) em amostra de colofana pura. A ausência de con
contrações pontuais de 0 na colofana mostrada pelas análises por micros-
sonda eletrônica e pela distribuição uniforme de tragos de fissão e de
traços a nas autoradiografias, sugerem a substituição do Ca pelo U na
rede cristalina do mineral. Ao microscópio a colofana microcristalina
mostra hábitos variados. Forma prismas retangulares de diferentes tama-
nhos, ede aspecto Incuto dado por minúsculas inclusões de pirita, hematita e
possivelmente magnetita visto sua alta susceptibilidade magnética. Essas
impurezas estão geralmente uniformemente distribuídas, mas podem se con-
centrar em zonas ou na parte central dos cristais. Ocorre ainda forman-
do crescimento secundário em cristais de apatita límpida, arredondada, e
não uranifera. .

TRANSFORMAÇÃO DAS ROCHAS A mineralogia e estrutura das rochas encaixan-
tes da mineralização mostram que as diversas transformações sofridas pe-
los metassedimentos desde sua deposição podem ser considerados em 3 fa-
ses: metamorfismo e migmatização, fenômenos mineralizantes e fenômenos
post mineralizantes.

O metamorfismo foi do tipo regional, fãcies anfibolltico elevado, ocor
rendo localmente migmatização. A estrutura bandeada dos gnaisses raigma-
tizados e o caráter cataclastico recristalizado dos leucossomas sugerem
que a fase de migmatização foi contemporânea da fase de dobramento iso-
clinal, sendo as rochas posteriormente submetidas a deformações cataclá£
ticas devido ao dobramento homoclinal. Do mesmo modo, o posicionamento
estrutural dos epissienitos em zonas tectonicamente mais favoráveis, o
desenvolvimento de foliações cataclásticas associada â presença de vacúo
los com formas achatadas perto do contato com outras litologias sugeren»
que a formação de sua rocha mãe foi contemporânea da formação de mobili-
sados migmatlticos e também sujeita as mesmas deformações antes dos fe
nõsnenos de sua transformação em epissienito â albita e colofana. 0 nor.e
epissienito foi usado inicialmente sem conotação genética mas por sente -
lhança petrográfica com os de certas jazidas uraniferas da Europa Ocídin
tal formados a partir de lsucogranitos hercinianos (Sarcia, 1962; Moreau
e Ranchin, 1973; Geffroy, 1971; Leroy, 1971 e 1977; Martin, 1981).
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Pode-se supor que em Itataia a rocha mãe dos epissienitos corresponda
a mobilizados migmatiticos transformados, não apenas pelo seu posiciona-
mento estrutural, quanto pela constatação, em certos testemunhos de son-
dagem, da transformação parcial de leucossomas gnáissicos en epissieni -
tos. Observa-se a dissolução do quartzo, o desaparecimento da microcli-
na, a formação d* abundante albita e colofana. O melanossoma nestas a-
mostras adquire algumas características mineralôgicas'do minério preto
(formação de zircão uranlfero esferulltico e de cyrtolita octaédrica as-
sociados a pirita e grafita). Pode-se supor que essa associação leucos-
soma epissienitizado e colofanizado/melanossoma transformado, seja repre
sentada em escala regional, na parte central do principal corpo de miné-
rio, pela associação fragmentos de epissieni to colofanizado/ "minério pre
to." £ evidente a participação dos melanossomas na formação do "minério
preto", contribuindo com concentrações de grafita, apatita metamórfica e
outros minerais resis'tatos, presentes nesse "minério". A presença de ní
veis de epissienito ã albita e colofana em mármores não sineralizados rê
força a importância da mobilização mlgmatltica na distribuição dos ele ~
mentos mineralizantes.

O caráter não deformado da colofana, albita e outros minerais neoforma
dos, o aspecto disseminado e impregnado da colofana nos epissienitos ê
rochas encaixantes mostram que a mineralização foi posterior, epigenéti-
ca, provocada pela circulação de fluidos era rochas cuja permoporosidade
foi aumentada pela dissolução de minerais.

A existência de uma fase de albitização relacionada aos fenômenos de
migmatização é mostrada pela presença de leucossomas e paleossomas não
transformados nem mineralizados, ricos em cristais de albita intergranu-
lares ou formando bordos com tendência automôrficas nos cristais de felâs
pato. Em algum caso, observa-se o desenvolvimento de raros cristais acjf
culares de apatita, o que indica a associação dos fenômenos de albitiza-
ção com os de fosfatização. No entanto, formação de albita relacionada
aos fenômenos de mineralização é também constatada, e possivelmente em 2
fases: associada a substituição da microclina e dissolução do quartzo e
associada a deposição do fosfato, formando cristais autoaõrficos no meio
de agregados de colofana.

A seqüência de transformações mineralôgicas sofridas pelas rochas meta
mórficas silicatadas, associadas aos fenômenos mineralizantes,pode ser
assim resumida:
- dissolução pardal ou total, do quartzo, substituição da microclina e

neoformação de albita(epissienitização e metassomatismo sódico).
- deposição de colofana e albita (possivelmente mais de una fase).
- deposição de quartzo tardio ou calcedônia (ãs vezes dolomitização).
- caleitização tardia.

A principal transformação sofrida pelas rochas carbonatadas que possi-
bilitou a deposição da colofana foi a dissolução do carbonato,. Os mãnao
res são as rochas mais propícias para armazenar a mineralização. As ro-
chas calcossilicatadas, pobres em quartzo ou carbonato, são geralmente
pouco mineralizadss, embora seu conteúdo em fosfato possa ter sido signi^
ficativo para a mineralização das rochas adjacentes, encontrando-se ainr

da apatita metaiaõrfica localmente abundante entre seus minerais acrssõ -
rios. Observa-se ao microscópio sua substituição por colofana, ou albi-
ta e colofana. O diopsldio transforma-se parcialmente en anfibólio ge-
ralmente sódico, e a biotita quando presente, fica descolorida. A colo-
fana e albita podem formar pequenas vénulas ou disseminações microscópi-
cas.

A mineralogia das rochas transformadas indica que cs fenômenos minera-
lizantes provocaram um retrometamorfismo ao limite do fácies anfibollti-
co com o fades xisto-verde.

A cloritização das rochas ao longo de pequenas fraturas e a argiliza -
ção dos feldspatos são fenômenos post-mineralizante», tardios, provoca -
dos pela circulação de águas superficiais. Observa-se a resistência ca
eclofana a esse tipo de alteração, o que pode explicar, en parte, a au-
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sência de fosfatos secundários d* urinic como a autunita, nas rochas.

ORIGEM 00 P • 0 Mio foram encontradas outras evidências para o origem
do P, O e Zr que não fosse a presença desses elementos nos metassedimen-
tos originais.

K apatlta límpida aetaaõrfica encontrada nos minérios e rochas encai -
xantes sostra a disponibilidade do P principalmente nas rochas calcossi-
licatadas (fato também constatado ca outras anomalias da região). A de-
posição de matéria orgânica e a mudança do fãcies de sedimentação pellti
ca ã carbonatada refletida na gresença de rochas calcossilicatadas são
condições favoráveis ã deposição do P. A associação zircão e apatita pri
•iria poderia também sugerir usa fonte detritica para o Zr e P, a partir
de Minerais pesados de rochas do embasamento, mas no seu todo as condi-
ções de sedimentação das rochas do Grupo Itataia são ainda pouco conheci
das. Ba relação a outras jazidas de fosfato sedimentar no mundo (Slansky,
1977 e 1980; Miauton, 1980), nas quais os teores em U variam de 100 a
200 ppm, os teores de O dos colof anitos de Itataia são muito elevados. Nes
ses nao foram encontradas evidências de mecanismos de enriquecimento se-
cundário (supérgeno) do fosfato para explicar seu elevado teor em urânio.
Embora o aspecto dos mármores com mineralização em "stockworks" seja de
um "karst" a cobertura formada pelas rochas das formações Laranjeiras e
Serra do Céu, assim como os fenômenos de epissienitização associados â
mineralização e a paragênese mineralógica (albita-anfibõlio sõdico-zir_-
cão-colofana) indicam fenômenos a alguma profundidade e a temperaturas tão
elevadas quanto as de condições de baixo grau de metamorfismo, podendo -
se estimar cerca de 400°C.

A ampla distribuição dos fenômenos de albitização associados aos de ai
neralização fôsforo-uranífera, ou apenas uranífera se considerarmos a o-
corrência de Espinharas e outras na Paraíba (Surcan dos Santos e Anacle-
to, 1983)/ sugerem inicialmente uma distribuição regional do 0 nos sedi-
mentos pellticos grafitosos, remobilizado pelas sucessivas fases de albî
tização das rochas.

O metassomatismo sódico tem sido considerado por vários autores, prin-
cipalmente russos, como uma característica das reativações tectono-magmá
ticas de terrenos prê-cambrianos que levam a formação de ambientes favo-
ráveis a concentração de urânio (Korzhisnky, 1976; Nikolskii, 1973;Vosk-
rensenskaya, 1975; Tarhanov, 1975; Smirnov, 1976, 1977a, 1977b; Rostov,
1977). Também a convecção de fluidos meteõricos/hidrotermais e seu pa -
pel na formação de depósitos minerais tem sido abordados por vários auto
res (Norton e Knight, 1977; Fyfe et ai., 1978 e 1980; Hutchinson et ai.7
1980). Na região do bloco tectõnico de Itataia, as anomalias uraníferas
estão relacionadas a falhas várias vezes reativadas desde o proterozõico
inferior «ti o fim do ciclo geotectõnico brasiliano o que atesta o papel
da tectõnica no enriquecimento em O das rochas (Angeiras et ai., 1978).

CARACTERÍSTICAS DOS FLUIDOS MINERALIZANTES O aporte do Na, a remobiliza
ção do P, 0 e outros elementos foi possibilitada pela circulação de flui
dos de grande complexidade geoquimica visto a neoformação de minerais cõã
P, 0, Na, Zr, Ti, etc. Pode-se admitir que esta circulação tenha sido
favorecida pelo estabelecimento de um gradiente geotérmico associado ã
formação tardia de migmatitos ou granitóides (não se conhece a natureza
exata) responsáveis pela estrutura subcircular de Morrinhos. A convec -
ção do calor seguiu regionalmente as direções estruturais favoráveis, es
te-oeste,^principalmente segundo eixos e planos de dobras preexistentes.
A alteração dos minerais contendo urânio mesmo em teor de elemento tra-
ço colocou este elemento em solução. Os zircões, segundo trabalhos de
Camba (Caruba, 1979), passam facilmente ao estado metamitico en condi -
ções de albitização e pela presença de F, liberando conseqüentemente Zr e

e P (visto a composição clorada da escapolita e a presença do F na colo-
fana), e ainda em CO. oriundo da descarbonatação dos mármores.
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A presença do carbonato na ganga dos minérios de Itataia ( e outras a-
nomalias uranlferas) sugere o transporte do 0 sob forma de Ions coaple-
xos de uranila di ou tricarbonato de sódio, num meio oxidante.

O zircío e a pirita se formam preferencialmente onde o meio é localmen
te ntdutor, enriquecido em grafita, levando a formação do minério pretoT
A colofana, visto suas propriedades magnéticas, predominância do 0*+ so-
bre 0 6 + também deve ter sido formada em condições redutoras. Segundo vá-
rios autores como Miauton (Niauton, 1980), a presença do Ha na estrutura
do fosfato uranifero indica um alto grau de salinidade, muito importante
para a fixação do O, como ê o caso em Itataia.

A precipitação dos minerais em Xtataia foi inicialmente favorecida pe-
la dissolução do quartzo das rochas o que causou um aumento de porosida-
de e consequentemente uma queda de pressão, mecanismo semelhante ao des-
crito por Leroy (Leroy, 1971) para certos epissienitos francesses. A co
bertura de rochas sobre os mármores deve ter sido suficientemente espes-
sa para manter uma pressão hidrostática elevada. As condições térmicas
favoreceram a dissolução parcial dos mármores. Os fluidos ácidos enri -
quecendo-se em íons bicarbonatados, o que aumenta o pH do meio e diminui
a solubilidade do fosfato, provocaram a precipitação naciça da fuorapa
titã (colofana) principalmente nos mármores.

CONCLUSÕES A mineralização é epigenética, posterior aos principais fenô
menos de dobramento da região. Está relacionada a reativações tardias
(brasilianas)de antigas falhas e ã formação de "stocks" postectônicos aos
quais se associam fenômenos de albitização e desquartificação das ro-
chas. A possibilidade de encontrarmos mineralizações secundárias é pe-
quena visto o essencial do urânio estar contido na rede cristalina deste
mineral, o qual ê muito resistente a alterações supergênicas.

Os minérios se formam por substituição de minerais ou preenchimento de
vacúolos em rochas quartzosas, ou pelo preenchimento de áreas de descar-
bonatação em mármores, o que ocorre em áreas tectonicamente favoráveis.A
parte central do principal corpo de minério representa atualmente una bre
cha de substituição resultante da transformação por fluidos tnetassomáti-
cos de uma brecha tectõnica formada numa frente de cavalgamento. A pre-
sença do mármore de esgessura localmente mais desenvolvida foi muito im-
portante para a formação de depósito, fornecendo uma espessura considera
vel de rochas susceptíveis de serem mineralizadas. ~

r
Pode-se resumir a história metalogenética da jazida de Itataia em 3 fa

s%5 principais: ~

1. Depósito de uma seqüência sedimentar (Proterozóico Inferior) cera P e
0 disponíveis principalmente no interfácies sedimentação pel£tica/car
bonatada (Proterozóico Inferior). ~*

2. Duas fases importantes de dobramento associadas a um metamorfismo do
fácies anfibolito elevado e migmatização, provocando diferenciações
mineralógicas tais como a concentração da apatita, zireão, grafita
em rochas de caráter melanocrático (melanossoma) no contato com nobi_
lizados quartzo-feldspáticos, assim como estruturas favoráveis ã cir
culação de fluidos (Proterozóico Inferior o Superior). ~

3. Reativações tectonoestruturais associadas ã metassomatismo sódico e
a mineralização (Carabro-ordoviciano).

Em virtude das relações entre eventos de ordem tectõnica, albitização
e mineralização, a jazida de Itataia pode ser classificada cono senão do
tipo "albitito" (albitito linear) de Smirnov, 1977 e Sarcia, 1980. No en
tanto, prefere-se chamar as rochas feldspáticas albiticas de epissienitõ
e nao albitito, visto seu aspecto vacuolar, o caráter pseudonórfico da
albita e a importância da fase de dissolução do quartzo possibilitando a
fixação da colofana nessas rochas. A tabeía 2 reúne alguns exemplos de
concentrações uranlferas associada a albititos.
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TABELA 1 - ANALISES QUÍMICAS DE AMOSTRAS DA AREA DA JAZIDA DE ITATAIA

AMOSTRA OI O M 29 » 41 48 48 ST 58 7* 61 TVI HIT

stot «us ai» %n sa«t SMO SJ» SUS «M» «M» «,» « ^ A M ^ «,»

Alto» V iv> 1(14 iv» IMS N,« ir.4i M,ii M» MO VT 4,n «,» *.»

MO» w «a VI w « i us w w vt ui ijH ^ ta ^s

M«0 U l V > 9 l M M I V t l . B « M V I * l i n i , « ^ ^ ] f l

NatO (*« I.» S,» m VO •£> JJ* U» •£> IJ4 S,«» I * W» V I

Kto 4 ( i w v i V V > t i B V ) g a v ) O i » o ( i i i i i ) i i ) t i l s t

not inn OÍ» MI i» oi» igo w w o? v o,« o^ o^ m

PIO» vi t̂ t v v s w w v i o p w i i V i i i p ^ W W

M»o op» op o& op ofir o>,n ofi op Ofl o,* oja o,s 0,22 0,12

cot

TOtM. 11,30 « , « * , « 3%I4 »»^3 U^S M̂TS « ,« Oft tt,M « ^ 9»̂ 7 «XU> «,7»

Rir sjv x,io 1,44 a,» nm î s ij« IM> M > Z,TI «,M IT,» M^O 17,31

u»ot 1 * > m a «o s» » «M no t« a» 4 3

Análises realizadas por Fluorescência de Raios X de Energia Dispersiva
(EDXRF) no Departamento de Geoquimica e Jazidas Minerais da Universida
de de Munique, exceto para teores de UiOg (neutrons retardados) anali-
sados no C.D.T.N., Belo Horizonte, NUCLEBRAS.

01 - gnaisse "tipo", test, de sond. F-19 (166,39m - 163,89n).
03 - gnaisse "tipo", test, de sond. F-24 (156,17m - 157,17n>.
24 - gnaisse calcossilicatado, test, de sond. F-18 (189,47m-191-47n).
25 - gnaisse "tipo" transformado, test, de sond. F-24 (127,20m-129,ZOn).
27 - gnaisse transformado-, galeria G-3, travessa S.
41 - epissienito "tipo" de caráter brechóide acentuado, trincheira T-4.
45 - epissienito com textura milonltica, afloramento 37/12.
48 - epissienito fino, pouco mineralizado, carbonatado, trincheira T-4.
57 e 58 - colofanito, amostras das trincheiras T-B e T-6.
79 - epissienito com minerais máficos,test. de sond. F-06(cerca de
61 - "minério preto", test, de sond. F-06 (cerca de 65n).
TA-1 - mármore impuro, test, de sond. F-38 (168,66m - 169,16m).
N-17 - mármore impuro, test, de sond. F-38 (168,66m - 169,16n).



TABELA 2 - EXEMPLOS DE JAZIDAS E CONCENTRAÇÕES URANlFERAS ASSOCIADAS A
ALBITITOS (MODIFICADA DE SARCIA, 1980)

MINERALIZAÇÃO ROCHA ENCAIXANTE
IDADE DA MI'
MERALIZAÇÃO

RESERVAS
GLOBAIS

Concentrações uranlfe
ras relacionadas âs
jazidas de ferro de
Krtvoi Rog (Nikolskii,
1977; Smirnov, 1977&)

jazidas uranlferas em
miçmatitos do escudo
Ucraniano {Smirnov ,
1977b)

concentrações uranoto
riferas da região dê
| Alio Ghelle na Soraá-
j l i a (Cameron, 1970 )

[.vneralização da pro-
jvineia de Arjeplog-Ar
•vidjaur no N da Sué-
c ia (Aâamek e Wilson,
1975,1979;Wilson,1979)

mineralização do Rou-
ergue, no sul do Maçi^
ço Central Francês*
(Yerle, 1978)

jazida de Lagoa Real
na Bahia, BrasiKStein
et ai., 1980; Lobato
et «il., 1983)

jazidas de Espinharas
na Paraíba, Brasil(S.
dos Santos • Anacle-
to, 1983)

jazida de Itataia no
Ceará, Brasil (Netto,
1983)

guartzitos ferruginosos,
xistos,albititos etc...
1900 + 150 m.a.

metamrrfitos milonitiza
dos encaixados em migmã
titos ou granitôides ar
queanos ~

metamorfito em parte gra
nitizado, precambrianoT
rejuvenescido no prote-
rozóico superior

riolitos e granitos do
proterozóico inferior

escudo caledoniano e co
bertura carbonlfera ê
permiana rejuvenescida
no herciniano

proterozóico
inferior
1800-1600m.a.

90 m.a.

1740 m.a. lO.OCOt ü

gnaisses arquenaos
embasamento

do

metassedinentos gnáissi
cos parcialmente migma-
tizados e granitôides
proteroz5icos, rejuve -
nescidos e albitisados
no brasiliano

metassedinentos do pro
terozóico inferior í
embasamento, parcial -
mente migmatisados, re
juvenescidos e albiti-
zados no brasiliano

820 m.a.

cambro-ordo-
viciano â s i
luriano

cambro-ordo-
viciano

93.190t U3Og
(Fouran,1982)

lO.OOOt ü,0.

142.500tÜ3Og
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