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RESTKACT

The Carboniferous sequences of the Northeastern flank of the
Faranã Basin and those of the southwestern flank of the Parr.aíba Basin
have been an object of discussion ana polemics for quite a long time ,
especially in terms of their etratigraphic relationships and their depo
sjtional environments. Thus», we reinforce our main objective, which is
to furnish riata for the definition of the uranium potential in Carboni
Serous sediments, by adding recently acquired information that should
iieiçy ixr-^lsrhii -ilv» as&ítJjtçL vxtarjv^zAiMr,.

Th.e. r^xbcaiíexous M,onc ^ e Northeastern £l«nk of the Para
na 0<».sir. is represented by the Aquidauana Formation which has óeen i.n
formally divided into three jneubers: lower, middle and upper.

The middle member, of irarine origin, constitutes a prospecti
ve target for uranium associated with phosphote, in which sandstones
interbedded with shales constitute the host rocks.

On the other hsnd, the Carboniferous of the Southwestern rcar
gin cf the Parnalba Basin, which encompasses the Longú, voti ar.J Piaul
EorÃintions, hí.s shown very remote possibilities for the occurrence of
viraniuni.

Tha regional structural framework, as rei. lected on the Carfao
ni.fAr<.us rocks along of the flanks of both basins, i3 characterized by
hOT,-.->cline» cut by gravity faults. The faults along these weakness sys
tsms were occasionally intrudad by basic rocks of ni-«rareous age. Super
inposcd or. the regional structure, open folding presents itself in the
for,:* of anticlines and. dotaes. These fclds ere discontinuous structures
rssuitinc. froa uplift due to vertical stresses or result front differen
tia., subsidence along the linbs of the folds. ~

INTRODOÇÃO

Apresentamos os resultados des atividades ãe prospecção uran£
terá, nos ilanços nordeste da B&cia do Paraná e sudoeste da Bacia dõ
Farnzlba, tacibém procuramos contribuir_com subsídios para esclarecer
csrtos tema: em controvérsia con> relação a estratigrafia e ambiente de
iedimentàçho das rocha» de idade carbonífera.

Ao contexto geológico existente, de superfície e subsuperf^
cít, íorarr. acrescentados novos dadr-s de ctr.po, propiciando z confecção
de painéis diagrama «íStratigráfices, blocos diagrama e seções geològi^
cas. Sste procediner.to permitiu visualizar, de maneira regional, o -jm
portamento fifitratioríífico e estrutiral das unidades litoestratigrãficai"
componentes do sistema carbor.lfero, btn cemo clividí-las nos stus respec
tiv&ü r.er.brcs.

As Sreús focalizadas! neste trabalho, cabven uma superfície a
proxíruda do 144.000 kr.2 na Bacin <ic Paraná e 218.000 km2 na Bacia dõ
»ari-.?l)s&, ft3tando localizadas, na sua quare totalidade, ro Estado de
ociüc t i'igura 1 ) .
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O CarbonXfero do flanco nordeste da Bacia do Parana é repre
sentado somente pela Formação Aquidauana. A faixa de afloramento del
tes sedimentos extende-se desde as cabeceiras do rio dos Bois, em terrl
tõrio goiano* até as_cab»ceiras do rio das Mortes, no Estado do Nato
Grosso. A sua direção ê aproximada—nte E-K, com suave mergulhe para o
sul e inflexão para noroeste em território matogrossense.

Por outro lado» a seqüência sedimentar de idade carbonlfera ,
do flanco sudoeste da Bacia do Parnaíba ê composta pelas formações Lon
gâ, Poti e Piauí. A exposição destes sedimentos alinha-se aproximada
mente na direção H-S a leste das cidades de Ponte Alta do Norte, Movo
Acordo e Itacajâ no Estado de Goiás. Ainda, em território goiano, a
oeste do rio Tocantins, foram preservados remanescentes de sedimentos
de idade carbonlfera condicionados por um grande graben, com as falhas
dispostas na direção H-S.

A maior espessura de sedimentos carboniferos na Bacia do Para
a£ ocorre na região de Alto Garças com um total de 1.200 metros, enquan
to que na Bacia do Parnaíba a maior espessura é de 800 metros registra
da no centro da bacia. ~*

BACIA DO PARANA

Formação Aquidauana. 0 nome Aquidauana foi introduzido, pela
primeira vez na literatura geológica, por LISBOA ( 1909 ), para desî
gnar os arenitos que afloram no vale do rio homônimo ao sul de Mato Gr os
so do Sul. LISBOA ( op. cit. ), posicionou estes arenitos na base de
sua Série Karacaju de idade cretãeica, assim constituída:
é Ma &*va básica em lençóis e sills 400 m

Arenito Botucatu com folhelhos subordinados 50 ra
500 m Arenito Aquidauana 50 m

Conglomerado
Os demais geólogos que sucederam a LISBOA elevaram os areni

tos Aquidauana ã categoria de Formação, Grupo e Série.
Neste trabalho adotamos o nome de Formação Aquidauana, confor

me SCHNEIDER et alii ( 1974 ). Mo que tange à sua origem introduzimoi
novos conceitos para esta unidade litoestratigrâfica.

OLIVEIRA e M0LHMAN ( 1965 }, posteriormente SCHNEIDER et alli
( op. cit. ), dividiram a Formação Aquidauana em três intervalos. Esta
mos denominando informalmente estes intervalos de membros: inferior 7
médio e superior ( Figura 2 )..

< O membro inferior é constituído, predominantemente, por areni
tos avermelhados, granulação média a grosseira, subarredondados,_ mal
selecionados, feldspãticos, leitos conglomerãticos, estratificação cru
zada planar e acanalada. Ainda ocorrem associados a este membro, oca
slonais intercalações de siltitos, folhelhos e corpos de diamictitos cã
racterizados por seixos e matacões de quartzo e quartzito, dispersos em
uma matriz síltico-argilosa, bem como depósitos de paleocanais. A sua
espessura máxima, em subsuperflcie, é de 316metros no poço 2-jAst-l-GO,
260 m no poço 2-AGst-l-MT, enquanto que no poço TQst-1-MT não foi poasl
vel determinar a sua espessura, tendo em vista que este furo parou na
parte basal da formação. A espessura deste membro em superfície, na re
gião de Vila Maria em direção a Portelândla, no Estado de Goiás é de
280 metros. 0 seu contato com as rochas pré-carboníferas é discordante,
sendo caracterizado por fino conglomerado basal depositado sobre uma
superfície de erosão. Nenhum fóssil foi encontrado no membro inferior,
indicativo de ambiente de sedimentação, assim sendo os depósitos em
paleocanais e diamictitos semelhantes aos da Formação Itararé, de ori
gem glacial, sugerem ambiente fluvio-glacial para este membro.

0 membro médio consta predominantemente de folhelhos e silti
tos con ocasionais intercalações de arenitos. Os folhelhos e siltitos
são avermelhados, com fraturas irregulares ben laminados, impressões de
fósseis vermiformes, estruturas de chama, ondas por ação de carga, pseu
do nódulos e marcas de^ondas. Os corpos de arenitos intercalados sao
avermelhados, granulação média a fina, grãos subarredondados, boa cias
sifleação e estratificação cruzada planar e acanalada. A espessura do
membro médio em subsuperflcie é de 110 m no poço 2-JAst-l-GO, 124 m^ no
poço 2-AGst-l-MT e 160 m no poço TQst-1-MT, enquanto que en» superficie
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na seção geológica entre Vila Maria e Portelândia ê 105 m. O seu conta
to com o membro inferior é nornal, sendo caracterizado por una brusca
quebra litológica, resultante da passages de folhelhos para arenitos, en
quanto que o seu contato com o membro superior ê gradacional, passando
de si1titos, folhelhos c arenitos, cara arenitos finos a médios. Nestes
arenitos ocorrem, associadas com urânio, concentrações de fosfates em
foraa de cimento. O local mais favorável para a formação de fosfato é
o estuário, onde altas concentrações de fosfatos dissolvidas propiciam
condições favoráveis para o deslocamento de carbonato de cálcio. DEGENS
( 1965 ), mostrou ser muito pouca a quantidade de fosfato de origem con
tinental e este_juando ocorre, constitui-se principalmente de ossos dê
vertebrados e não ê difícil de distinguir do fosfato de origem marinha,
Iornado a uma profundidade de 100 a 1.000 pés.

Provavelmente, a sedimentação do membro médio marca o início
de uma incursão marinha, durante o carbonlfero na Bacia do Paraná, seme
lhante aquela que ocorreu durante a deposição do membro superior éa For
mação Piauí, na Bacia do Parnalba. ~

0 membro superior é constituído por arenitos com intercala
ções de folhelhos, siltitos e corpos de âiamictitos. Os arenitos sãõ
róseos avermelhados, granulação média a fina, subarredondados, regula£
mente selecionados, com freqüentes ocorrências de muscovita e feláspa
tos, bes como estratifícação cruzada predominantemente planar.

Durante a deposição do membro superior deve ter havido uma
transição de ambiente marinho raso para continental, com contribuição
glacial, tendi-, <,a vista a passaged gradacionai dos elásticos, contendo
fosfato, do nif .;' c? médio para o membro superior e a ocorrência de ciamic
titos semelh -i «s aos da Formação Itararé, de origem glacial. A espessu
ra do membr zpsrior erasubsuperfície ê 415 metros no poço 2-AGst-Í-MT,
501 metros .- x ço TQst-1-MT ê 602 metros no poço 2-JAst-l-GO, enquanto
que em supe :;* \h .e na seção geológica Vila Maria-Portelândia é de 370 me
tros. Os I- 'xantos do membro superior são discordantes com ãs rochas
sobrejacen.tí. • e idade permiana.

* \p atando as espessuras iráxiraas dos três membros temos o to
tal de l.O .-.etros, de sedimentos para a Foraação Aquidauana. Os estu
dos palincl -icos efetuados por DAEMON e QUADROS ( 1969 ) permitem dã
tar os sei .%ntos da Formação Aquidauana como sendo do Carbonífero Supe
rior ( St: \aniano ).

< <MO vimos, as características litológicas do membro inferior
da Formaçi Aquidauana, constituído predominantemente de arenitos com
paleocanai; e âiamictitos, sugerem deposição fluvio-glacial, que se pr£
cessou sob- <s uma superfície de discordância esculpida no topo das ro
chás pré-carboniferas. ~

"?r outro lado, a ocorrência de fosfato é mais indicativa de
una invasi- marinha, com ocasionais incursões de massas de gelo, duran
te o carberífero, na Bacia do Paraná, responsável pela deposição dos se
dimentos des membros médio e superior da Formação Aquidauana. ~*

SACIA DO PARNAlBA

Formação Longa. O nome Formação Longa foi proposto por ALBU
CUSRQUE ( 1946 ), para designar o folhelho que aflora no vale do rio
Lcngá, onde a estrada Campo Maior-Castelo, no Estado do Piauí, através
sa o referido rio.

Os sedimentos por nós considerados como Foraação Longa tem o
raessio sentido de ANDRADE e DAEMON ( 1974 ) . Estes sedimentos fora.?, di
viâidos informalmente em três membros. ~

0 membro inferior é representado por folhelhos e siltiros es
euros, nicãceos, bem estratifiçados, com estrutura raosqueada pela ação
de organismos perfuradores. 0 contato deste membro com a Formação Cabe
ças nostra evidências de discordância local, nas margens da bacia, en
quanto que nas partes mais profundas os estudos de pólem sugerem conta
to concordar.te." A discordância da borda da bacia entre a Formação Lon
gá e Cabeças é descrita por ANDRADE e CAMARÇO ( 1982 ), como senão cã
racterizada por brusca quebra litolegica, podendo en certos locais, cõ
no no rio Perdida, afluente do rio do Sono*, observar a ocorrência de £t
no congloneraío basal da Formação Lo.ngá.

0 r.erabro médio é caracterizado por arenito amarelo, pintalga
do de r.anchas escuras ferruginosas, grar.ulação fina, nicáceo, bastante
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argiloso e marcas de onda. Boas exposições deste membro podem ser
observadas na cachoeira do rio Manoel Alves Pequeno, a sul da cidade de
Itacaji, no Estado de Goiás.

O membro superior é composto por uma seqüência constituída de
folhelho e siltito cinza-escuros, micâceos, ãs vezes calciferos, pirito
sos, estruturas flaser,lenticular e mosqueada pela ação de organismos
perfuradores, bem como freqüente intercalação de conglomerado oligomlti
co. ~

A seção geológica da Formação Longa, segundo ANDRADE e DAEMON
( op. cit. ), apresenta-se completa no poço 1-TM-l-MA, ao passo que nos
poços 1-Cl-l-MA • 2-I2-1-MA está reduzida ao seu membro inferior, carac
terizando uma discordância com a Formação Poti nas partes marginais do
flanço sudoeste da Bacia do Parnalba ( Figura 3 ). Esta discordância
foi detectada através dos estudos palinologicos do poço 2-IZ-1-MA e de
saparece em direção âs partes centrais da bacia.

Os estudos palinologicos permitiram datar a formação Longa
como pertencente ao. Carbonlfero Inferior ( Tournaissiano ). Estes estu
dos associados ã existência de pirita, estrutura mosqueada pela ação de
organismos perfuradores e marcas de onda são indicativos de ambiente ma
rinho redutor, porém, de águas pouco profundas. ~

Formação Poti. O nome Poti foi introduzido por LISBOA (1914),
para designar os sedimentes constituídos de arenitos calciferos, que
afloram em certo trecho do rio de mesmo nome no Estado do Piauí.

PAIVA ( 1937 ), propôs o nome Série Poti para as camadas sî
tuadas no intervalo de 219-503 m de profundidade no poço n? 125, perfu
rado sob a direção do Serviço de Fomento da Produção Mineral, próximo ã
cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

CAMPBELL ( 1949 ), denominou de Formação Poti ao intervalo
compreendido entre 219 - 423 m no supra citado poço.

A Formação Poti por nós estudada é a mesma definida por ANDRA
DE e DAEMON ( op. cit. ), isto é, compreende 2 membros denominados in
formalmente de inferior e superior, situados entre os sedimentos oa For
mação Longa e os arenitos vermelhos da Formação Piauí.

O membro inferior é composto por arenito róseo esbranquiçado,
quartzoso, caullnico, granulação variando de fina a média, ãs vezes
grosseira, micáceo, friável, freqüentes ocorrências de leitos de conglo
merados, bem como seixos e matacoes de quartzito dispersos no arenitoT
estratificação cruzada predominantemente glanar com os "sets" formando
ângulo de até 20° e ocasionais intercalaçoes de siltitos e folhelhoa. A
espessura deste membro, medida em superfície, varia de 110 a 121 metros
na região compreendida entre as cidades de Itaçajá e a aldeia Pedra
Branca dos índios Craõs, no Estado de Goiás. O seu contato com o nem
bro superior é caracterizado pela passagem de arenito para siltito, fõ
lhelho e diamictito. *"

O membro superior mostra a sua melhor exposição a oeste do
graben São Salvador, localizado na serra de mesmo nome, próximo a divî
sa dos estados de Goiás e Maranhão. Lltologicamente é constituído çor
siltito e folhelho acinzentado, ãs vezes esverdeados com intercalaçoes
de arenito rõseo arroxeado, granulação fina a média, regularmente cias.
sifiçado, ocasionalmente calclfero, com estrutura de marcas de onda. Na
parte superior deste membro intercalam-se finas camadas de calcário ,
cinza creme, bastante arenoso, bem como restos de plantas carbonizadas
e raras lentes de conglomerados com espessura variando de 20 a 30 cn ,
constituído por seixos de quartzo e matriz slltico-argilosa. Na parte
basal do membro nota-se a ocorrência de diamictito de coloração rõseo
arroxeada, caracterizado por grãos e seixos de quartzo dispersos era ma
triz compacta argilosa, bastante micãcea âs vezes calclfera com interca
lação de arenito róseo, quartzoso, granulação fina a média, subangular
e argiloso. Este conjunto litolõgico grada lateralmente para siltito e
folhelho de cores variadas, predominando a cor cinza creme esverdeada ,
micáceo e parcialmente caullnico. A espessura deste membro varia de 30
a 54 metros. 0 seu Contato com a Formação Piauí é discordante, identî
ficado através das seguintes observações: a) evidência de _ superfície
de erosão no topo desta unidade; b) as correlações das seções geoiógjL
cas dos poços pioneiros perfurados para petróleo com as seções geológi.
cas de superfície mostram falta de camadas nas suas partes superiores
( Figura 3 ).
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Os estudos palinológicos realizados por MULLER ( 1962 ), da
tara a Formação Poti como sendo do Mississipiano. KEGEL ( 1953 ), dei
creve várias espécies de Edmondia do Carbonifero Inferior e de origem
marinha, encontradas na parte basal da formação. DOLIANITI ( 1957 ) ,
identificou na parte superior da formação una flora do Carbonifero Infe
rior composta de Adiantites, Rhodea, Lepldodendropsis, Keçelldium 7
Paulophyton e Cardiopteridium.

A única evidência fossillfera detectada na Formação Poti, no
flanço sudoeste da Bacia -do Parnalba, foram restos de plantas carboni
zadas nos siltitos e folhelhos do seu membro superior.

O conteúdo fossillfero e a constituição litolõgica do membro
inferior da Formação Poti sugerem que estes sedimentos se depositaram
sa ambiente litorâneo de alta energia, possivelmente com contribuição
deltâica e leque aluvial.

Por outro lado, os restos de plantas encontrados nos folhe
lhos e siltitos do membro superior da Formação Poti, são indicativos dê
ambiente palustre para o mesmo.

Formação Piauí. SMALL ( 1914 ), usou o nome Série Piauí na
Bacia do Parnalba para designar os sedimentos que se expõem numa área
superior a80.000 km2, no Estado do Piauí e parte de Estado do Maranhão.
Sua espessura aproximada varia entre 300 e 500 metros. O referido au
tor, dividiu esta série em três partes: arenitos vermelhos superiores,
arenitos e folhelhos centrais, arenitos e folhelhos inferiores interca_
lados. - ~

DUARTE ( 1936 ), posteriormente OLIVEIRA e LEONARDOS ( 1943),
restringiram a Série Piauí definida por SMALL ( op. cit.), aos sedimen
tos marinhos de idade uraliana, localizados acima dos 219 metros de pro
funcidade no poço n9 125, perfurado sob a direção do Serviço de Fomento
da Produção Mineral, em Texresina, Estado do Piauí.

MESNER e WOOLDRIDGE ( 1964 ), consideraram como Formação Piauí
as camadas situadas estratigraficamente entre a Formação Poti e os sedî
mentos da base da Formação Pedra de Fogo, constituídos de sílex, calca
rio e às vezes camadas de anidrita, em subsuperfleie. Estes autorei"
dividiram esta formação em dois membros: inferior depositado em anbien
te continental e o superior de origem mr.rinha. A Formação Piauí, neste
trabalho, é a mesma definida por MESNER e WOOLDRIDGE ( op. cit. ), com
os seus respectivos membros.

0 membro inferior é constituído por arenito vermelho, predomi
nantemente quartzoso, granulajão variando de fina a média, alguns lei
tos grosseiros, ocasionais grãos foscos, ocorrências locais de conglomê
rado na sua parte basal, contendo matacões de quartzo, quartzito e ma
triz slltica arenosa. Os arenitos agresentam estratificação cruzeda dõ
tipo tangencial caracterizada em seções por arcos suaves que atingem a
superfície inferior da camada com baixo ângulo. A espessura deste mero
bro é em torno de 125 metros e o seu contato com o membro superior e
normal.

0 membro superior i composto por arenito vermelho, tornando
se para o topo, róseo avermelhado, quartzoso, granulação fina a média 7
friável, com estratificação cruzada planar. Nesse arenito intercalam
se folhelho, siltito e camadas de sílex. 0 folhelho e siltito são ver
melhos, micromicãceos, regularmente laminados, is vezes silicifiçados
coa considerável distribuição horizontal. As camadas de sílex são de
coloração rôsea, formam bancos resistentes com aproximadamente 4 metros
de espessura, sobressaindo na topografia regional através de escarpas
com quinas em ângulos retos. Este conjunto litológico que compõe o men
bro superior ocorre com a espessura de 90 metres e o seu contato com
a Fcrnação Pedra de Fogo é concordante, caracterizado pela passagem de
arenito vermelho para um conjunto contorcido composto de siltito, folhe
lho e arenito com finas intercalações de sílex, pertencentes â Formação
Pedra de Fogo. O mecanismo responsável gela silicificação é epigeneti
co, tendo em vista as seguintes observações de campo:^ bancos de calca
rio passando lateralmente para sílex e fósseis braquiópodes totalmente
si licitiçados. Assim sendo, a silica substituiria o material pré-exijs
tente ou simplesmente preencheria os seus poros. ~

Computando a espessura dos dois membros, a Formação Piauí o
corre com 215 metros e grande distribuição horizontal, com a faixa dê*
exposição disposta na direção aproximada N-S, formando remanescente?
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dentro de Tjrabens*prôximcB a borda atual da bacia.
A idade carbonlfera superior ê dada para a Formação Piauí corn

base na fauna marinha localizada em camadas de calcário e sílex do seu
membro superior.

As características do membro inferior da Formação Piauí tais
como: arenito vermelho, as vezes grãos foscos, relativamente bem cias
sifiçado, estratificaçio cruzada tangencial, intercalações de folhelhõ
e slltito vermelho sugerem condição fluvial com contribuição eólica.

Por outro lado, as características litolõgicas do membro suçe
rior da Formação Piauí, composto de arenito vermelho, estratificaçaõ
cruzada planar e intercalações de sílex com fósseis marinhos, refletem
o inicio da transgressão marinha durante o tempo carbonlfero na Bacia
do Parnalba, semelhante ao ocorrido na Bacia do Paraná durante a deposi.
ção do membro médio da Formação Aquidauana. ~

A estrutura regional refletida na Formação Aquidauana, no
flanço nordeste da Bacia do Paraná, ê caracterizada por homoclinal com
mergulho em torno de 1 grau para sudoeste. Esta estrutura ê cortada
por dois sitenas de falhas de gravidade, de pequenos rejeitos, com
duas direções principais: noroeste e nordeste. Estes falhamentos e
suas formas resultantes: sistemas escalonados, "grabens" e "horsts" ,
refletem a ação de esforços de tensão resultantes de movimentos oscila
tórios por levantamento e subsidincia com maior incidência e Intensida
de ao longo da Serra do Caiapõ ( Figura 4 ).

0 sistema de falhamento noroeste ê deslocado pelo nordeste ,
de modo semelhante aos falhamentos que cortam o Arco de Ponta Grossa.
Ambos constituíram zonas de fraquezas através das quais penetrarão in
trusivas básicas de idade cretácica.

Quanto a idade dos falhamentos podemos afirmar somente que as
falhas de direção noroeste, a sul de Amorinópolis cortara rochas da Forma
ção Bauru do Cretáceo Superior ( Senomaniano ). ~

A estrutura regional da área do flanço sudoeste da Bacia do
Parnalba é semelhante ã do flanço nordeste da Bacia do Paraná, isto é ,
homoclinal com mergulho inferior ai* para nordeste, apresentando suave
ondulação e também cortada por falhas de gravidade, com rejeitos varian
do de 20 a 100 m, dispostas predominantemente na direção norte-sul. Es
tas falhas são responsáveis por consideráveis modificações na forma rê
glonal da estrutura, manifestando-se com maior intensidade nas proximX
dades do meridiano 47'. Como por exemplo as falhas que delimitam õ
"graben" da serra de São Salvador ( Figura 5 ).

Com relação a idade das falhas, podemos afirmar somente que
elas cortam a Formação Sambalba ( Cretáceo Inferior ), no oeste da ba
cia, portanto são posteriores ã idade desta formação. *~

Ainda superimpostas as estruturas regionais, em ambos os flan
cos das bacias do Parana e Parnalba, ocorrem dobras locais geralmente
de pequenos fechamentos com a forma de anticlinal e domo. A maioria
destes dobramentos são bastante suaves, sendo geralmente visualizados
quando contornados estruturalmente. São dobras descontínuas, resultan
tes de esforços verticais ascendentes que levantaram cada uma separada
mente ou se originaram por subsldência mais lenta das cristas das dõ
bras em relação as áreas adjacentes. ~

HISTORIA GEOLÓGICA

Após a deposição do Devoniano, no flanço nordeste da Bacia do
Paraná, seguiu-se o levantamento regional e erosão. Sobre esta superf£
cie de erosão, no Pensilvaniano, depositaram-se em condições íluvio-gla
ciai os sedimentos do membro inferior da Formação Aquidauana. Assim sen
4o, acreditamos que ocasionais avanços de massas de gelo teriam origina
do intercalações de sedimentos glacials, caracterizados principalmente
por diamictitos.

Ainda, com a bacia submersa, ocorreu a transgressão marinha
responsável pela deposição de siltitos e folhelhos, com estruturas de
carga e ondas, gradando para arenitos da parte basal do membro superior,
bem como desenvolveu-se condições locais favorável â concentração de
fosfatos, encontrados nos arenitos do membro médio. Também, durante a
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deposição do membro superior, novos avanços das massas de gelos contri
buiram para a sedimentação de corpos de diamictitos semelhantes àqueles
existentes no membro inferior.

Mo fim do Pensilvaniano toda a área do flanço nordeste da Ba
cia do Parana foi exposta, favorecendo a erosão de grande parte dos se
dimentos do meabro superior, resultando uma superfície irregular, sobre
a qual sedimentaram os elásticos finos da Formação Corumbatai durante o
Perniano, em condições de mar raso.

No f lanço sudoeste da Bacia do Parnaíba, apôs a deposição do
Devoniano, ocorreu fenômeno semelhante ao inicio da deposição dos sedi.
mentos carboniferos no flanço nordeste da Bacia do Paraná, isto é, lê
vantanento do flanço da bacia e erosão. Sobre a superfície de erosão
processou-se a transgressão marinha, depositando, durante o Mississipia_
no, em condições marinhas de águas rasas, os sedimentos da Formação Lon
gá.

Novo soerguimento do flanço da bacia, com exposições locais
do topo da Formação Longa, propiciou a regressão do mar e deposição dcs
elásticos grosseiros do membro inferior da Formação Poti, em condições
marinha de alta energia, com contribuição deltãica e leque aluvial.

Com a retirada do mar prevaleceu o ambiente lagunar, com oca
sionais fluxos de detritos. Sobre estas condições sedimentaram -se ós
siltitos, folhelhos e arenitos com restos de plantas, bem como corpos
de diamictitos do membro superior da Formação Poti.

Com a exposição de raenbro superior da Formação Poti, durante
o Pensilvaniano, seguiu-se a «rosão parcial destes sedimentos, resultar»
do nuna superfície de discordância. Sobre esta superfície, depositaram
se localmente conglomerados, arenitos, siltitos e mais raramente folhe
lhos do membro inferior da Formação Piauí, em ambiente fluvial com con
tribuições eólicas. ~

Durante a deposição do membro superior da Formação Piauí ocor
reraa rápidas incursões marinhas, assinaladas pelos seus fósseis, assim
como o aparecimento de áreas restritas, atestadas pelas ocorrências de
anidritas encontradas em algumas seções dos poços perfurados para petrõ
leo. ~

Finalmente, no Permiano Inferior, iniciou-se a sedimentação
da Formação Pedra de Fogo, em ambiente marinho de plataforma de águas
ra3as e areas restritas favoráveis ã precipitação de evaporitos, com
área fonte estável de relevo suave.

CORRELAÇSO

Com suporte no acervo geológico e observação de campo, vimos
que as rochas carbònífera» nos flanços nordeste da Bacia do Paraná e
sudoeste da Bacia do Parnaíba, foram depositadas sobre as superfícies
de discordância* esculpidas nos topos das rochas de idades devonianas.
Assis sendo, enquanto as formações Longa e Poti se depositavam no flan
co sudoeste da Bacia do Parnaíba, sobre uma superfície de discordânciaT
nenhuma sedimentação se processava, durante o Mississipiano, no flanço
nordeste da Bacia do Paraná.

Por outro lado, existe alguma semelhança entre os mecanismos
de deposição que atuaram, durante o pensilvaniano, na sedimentação das
foraações Aquidauana e Piauí. 0 membro inferior da Formação Piauí, cons
tituíáo predominantemente de arenitos, foi sedimentado em ambiente con
tinental, sob condição fluvial, com contribuição eólica e a deposição
do menbrc_inferior da Formação Aquidauana foi também continental, porém
em condições fluvio-glacial. Durante a sedimentação do membro superior
da Formação Piauí ocorreu uma incursão marinha na Bacia do Parnaíba e,
nesta mesma época, processava fenômeno semelhante, na Bacia do Paraná ,
durante a deposição dos sedimentos dos membros médio e superior da For
sação Aquidauana. _ ~

Considerando o exposto verificamos que as formações Piauí e
Aquidauana, além da correlação ea idade mostram considerável semelhança
litológica, excetuando os diamictitos inexistentes na Formação Piauí.

POSSIBILIDADES DE ORÍHIO

Flanco Nordeste da Bacia do Paraná. Dentre as rochas de
idade precambrtana, que ocorre- nos arredores do flanco nordeste da 8a
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cia do Paraná, se destacam consideráveis exposições de corpos graniti
cos que têm revelado boa fertilidade para a liberação de urânio. Assim
sendo, existe grande probabilidade de que os granitos constituam a prin
cipal fonte para as mineralizações uranlferas dos sedimentos de idade
carbonífera da referida bacia.

BASANO et ai ( 1977 ), mostram que os granitos de Israelân
dia, Xporá e Piranhas, localizados nas imediações do flanço nordeste dã
Bacia do Paraná revelam valores de 10 a 40 ppm de 0}0(, bastante signi
flcativos para se constituírem como fonte de urânio. ~

Alem das rochas graniticas, os sedimentos pré-carboniferos po
dem também ter atuado como fonte de urânio, reciclado para as rochas dõ
Sistema Carbonlfero, pois, são conhecidas as mineralizações uranlferas
em rochas de idade devonlana, tais como: jazida de Amorinópolls (Bacia
do Paraná) e ocorrência do rio das Balsas (Bacia do Parnalba).

Admitindo a existência de uma fonte adequada para o forneci
mento de urânio, bem como o seu transporte, ou busca de um receptáculõ
sedimentar, torna-se de suma ii . " i • análise do ambiente geolõgi
co responsável pela formação da rocaa hospedeira e os agentes físicos
e químicos que atuaram na concentração do bem mineral. Assim sendo, na
seqüência sedimentar de idade carbonífera do flanco nordeste da Bacia
do Paraná, os sedimentos que oferecem condições ã acumulação de urânio,
são os arenitos intercalados em siltitos na parte transicional do meai
oro médio para o membro superior da Formação Aquidauana. Trata -se dê
uma seqüência marinha depositada durante oscilações de caráter trans
gressivo do nível do mar, ocorrendo com espessura de 5 até 15 metros 7
onde foi observado radiações de 200 cps e localmente até 750 cps com BG
de 60 cps. A análise de uma única amostra coletada indica que o urânio
está associado a fosfato com teore3 de 5,8% de P2O& e 168 ppm de U,O, .
Em ambiente marinho, a associação urânio-fosfato, e resultante da capta
ção do urânio, em solução, pela estrutura de um mineral da série iscracr
fa da apatita, provavelmente fluorapatita, pertencente a rocha deposita
da sob a forma de fosforita.

Em viagem de reconhecimento realizada no flanco nordeste da
Bacia do Paraná, verificamos que o contexto geológico, de idade carborrô
fera, contendo associação de urânio-fosfato, aflora em considerável ex
tensão a sudeste da cidade de Caiagônia no Estado de Goiás. Os traba
lhos geológicos visando a prospocçao de urânio, nesta região, estão res
tritos â verificação de anomalias, portanto necessitando de estudos
mais detalhados das anomalias. A nosso ver, os trabalhos de prospecção
deverão ser estendidos, especificamente, através de toda a faixa de
afloramento do membro médio da Formação Aquidauana, onde ocorrem a asso
ciação urânio-fosfato.

Flanco Sudoeste da Bacia do Parnalba. Com relação às possibi
lidades uranlferas do flanco sudoeste da Bacia do Parnalba, ocorrem nã
faixa do Precambriano rochas granlticas, consideradas como provável fon
te de urânio, semelhantes àquelas existentes nos arredores do flanco
nordeste da Bacia do Parana. Na região de Paraíso do Norte, Taquaruçu
zinho e Tairuçu, os granitos mostram radioatividade bastante significa
tiva variando de 200 cps até 500 cps com o "background" das rochas en
caixantes em torno de 70 cps. . ~

A seqüência sedimentar, de idade carbonífera, do_ flanco su
doeste da Bacia do Parnalba, que poderá conter mineralização uraníferaT
provavelmente resultante das rochas granlticas ou mesmo outro contexto
de rochas, são os corpos de arenitos com 10 a 20 metros de espessura de
positados em ambiente lagunar e confinados entre siltitos e folhelhos
do membro superior da Formação Poti. Em subsuperflcie, no poço perfura
do pela PBTROBRAS - TH-l-MA, os arenitos contém sulfetos e restos de
mat»iria orgânica, caracter!zandc um ambiente redutor, onde os sulfetos
devem ter sido formados cela ação bactefiana, reduzindo soluções de sul
fatos e utilizando a matéria orgânica como nutriente. Estes corpos
de arenitos constituem aqüíferos confinados e estão posicionados estru
turalmente em foxraa de homoclinal com mergulho suave, aproximadamente
l' em direção ao centro da bacia, propiciando os sítios ideais â acumul£
ção de urânio.

Outro contexto geológico com boas possibilidades â acumulação
<3e urânio, no flanco sudoeste da 3acia do Parnalba, _sio os sedimentos
de origem continental, do membro inferior da Poraiação Piauí, constitute
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dos por arenitos conglomeraticos e conglomerados.
Como foi analisado, apesar do membro superior da Formação Po

ti e nerabro inferior da Formação Piauí constituírem os sítios ideais a
acunulação de urânio, ê necessário enfatizar que estes prospectos têm
suas possibilidades uraniferas bastante reduzidas, tendo em vista a
existência de forte fluxo hidrodinâmico, no sentido sudoeste para nor
deste, concordante com o mergulho regional das unidades litoestratigra
ficas da Bacia do Parnaiba. 0 fluxo hidrodinâmico ê comprovado pelo?
poços para prospecção de água subterrânea e poços pioneiros perfurados
para petróleo tais comot Tem Medo ( TM-l-MA ), Carolina ( CL-l-MA ) ,
que ea formações infrajacentes ao Carbonlfero chegam atingir até
6.000.000 de litros d'água por dia. Assim sendo, praticamente todo o
contexto geológico favorável i acumulação de urânio pode ter sido total
ou parcialmente oxidado, neste flanco da bacia, bem como não deve ter
havida um balanço entre a recarga e o potencial oxidante da água do
subsolo, como no presente caso, originando um processo bastante rápido
devido a grande capacidade de deslocamento do fluxo hidrodinãnico. Con
seguentemente os depósitos uraníferos seriara dispersados pelo fluxo cü
jo potencial de oxidação não foi totalmente completado. Colabora com
esta teoria as características das anomalias verificadas, nas faixas de
afloramentos das formações Pcti e Piauí, que como assinala VALDERANO
( 1981 ), estão geralmente associadas a finas lentes ferruginosas. Em
geral as anomalias radiomêtricas estão em blocos de arenitos de granula
ção grosseira e limonitisados. ~

Considerando o exposto a prospecção de urânio nos sedimentos
de idade carbonlfera das formações Poti e Piauí deveria envolver consî
õerâvel metragem de sondagem em busca de uma frente de óxi-redução, na?
partes mais profundas da bacia não justificando, no momento, este invés
timento de alto risco. ~

CONCLUSÕES

A seqüência sedimentar de idade carbonlfera do flanco norces
te da Bacia do Paraná é representada somente pela Formação Aquidauanã
que foi dividida informalmente eu três membros: inferior, médio e supe
rior. 0 membro inferior constituído predominantemente de arenitos com
intercalações de siltitoe e corpos de diamictitos mostram estruturas se
dimentares sugestivas de ambiente continental com contribuição fluviõ
glacial. 0 membro médio composto de folhelhos e siltitos, com intercã
lações de arenitos, contendo fosfato associado a urânio depositou-se erã
ambiente marinho raso. O membro superior identifica-se por um conjunto
litológico, onde corpos de arenitos alternam-se com siltitos folhelhos
e diamictitos com acentuadas variações laterais de fácies, provavelmen
te, depositado em ambiente transicional marinho para continental com
contribuição fluvio-glacial.

Como foi analisado, as possibilidades uraniferas, no flanco
nordeste, da Bacia do Paraná ficara reduzidas ao seu membro médio.

A seqüência sedimentar de idade carbonlfera do flanco sudoes
te da Bacia do Parnaiba é composta pelas formações Longa, Poti e PiauIT
Somente a Formação Piauí mostra considerável semelhança litolSgica com
a Formação Aquidauanã da Bacia do Parará, excetuando o contexto de dia
mictitos existentes nesta última. -~

Com relação as possibilidades uraniferas do flanco sudoeste
da 3acia do Parnaiba ressaltam-se os corpos de arenitos com 10 a 20 me
tros de espessuras depositadas em ambiente lagunar e confinado entre
siltitos e folhelhos do membro superior da Formação Poti. Entretanto,
estes corpos de arenitos encontram-se bastante oxidados tanto em super
ílcie como em subsuperflcie. Assim sendo, este fato aresta a existên
cia de fluxo hidrodinâmico em direção as partes mais profundas da Bacia?
Consequentemente o capeamento de rochas que poderá atingir até 1.000 ci£
tros de espessura dificulta a prospecção de prováveis depósitos uranlfê
ros em forma de "roll front", que porventura possam ocorrer no flanco
sudoeste da Bacia do Parnaiba.
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