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ABSTRACT

The phosphorus-uranium mineralization of the Mandacaru Farm
(Irauçuba-CE) is located in the Phophorus-uranium Province of the
Ceará Central Northern part.

The area is a mobile belt placed between the São Luiz and the São
Francisco cratons, related to the Northeast Folding Region. It is made
up by the Complexo Fundamental litholcgies (Transamazonico Cycle) and
the Grupo Ceará ectnictic series (Brasiliano Cycle). All the rocks are
cut by Bo-Cambrian acidic dykes and Jurassic ^asic dykes.

The plastic tectonics acted over the regional recks through four
folding phases: the two first ones being of the isoclinal recumúent
type, and the two last ones subvertical open folds. The fissural tectonic
affected the area as overthurst faults and transcurrent faults. The
fracturing system has been reactivaded as normal faults by the of the
Brasiliano Cycle.

The phosphorus-uranium mineralization is due to the uraniferous
collophane/apatite. It forms disseminations in gneisses; calcsilicated
rocks and amphibolites; stockvork structures in marbles; and is the
matrix of breccias and cataclasites.

The mineralization occurs in fractured and faulted areas, closely
associated todiaphthoresis, sodic metassomatism and episyenitization
processes.

INTRODUÇÃO

A região centro-norte do Estado do Ceará constitui uma importante
Província Fõsforo-Dranlfera onde ocorre a grande jazida de Itataia e ou
tros jazimentos de menor porte como Alcantii e Serrotes Baixos,além de
vários indícios interessantes como aquele correspondente ã anomalia 007.

A anomalia 007 localiza-se na Fazenda Mandacaru, 17 kir a sul da sa
de do município de Irauçuba.

Neste indicio, descoberto através de levantamento aercsintiloir.Strí̂
co, foi realizado um mapeamento de detalhe 1:2.500, englobado num ir.apsa
tnento regional 1:25.000, em área de 100 km2, a fim ce relaciona-Io aos
outros indícios conhecidos e ao contexto geológico. A última etapa de
prospecção realizada foi uma campanha de sondagem geológica tester.unhji
da com perfilagem gama, de 720 metros, compreendendo 7 furos verticais,
com profundidade media de 100 metros.

GBOLOC-IA REGIOWM,

COXENTA-tfOS GERAIS
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A região centro-norte do Estado do Ceara é una zona móvel compreen
dida entre os cratons São Luiz e São Francisco e pertence ã Região de Do
bramentos Nordeste do Ciclo Brasiliano. Segundo Wernick et alii (1978)ã
Região de Dobramentos Nordeste teve sua evolução a partir de 2,5 bî
lhoes de anos «através de núcleos restritos do embasamento de rochas grit
níticas, anatexlticas, básicas e ultrabâsicas. A formação e rejuvenesci
atento das rochas do eabasanento e Jjnportante fase de sialização se deu
a partir de 2 bilhões de anos com reorganização importante a 1,2 bilhões
de an.>s. A sedimentação do Ciclo Brasiliano teria ocorrido entre 1 b:L
lhão e 700 Bilhões de anos. A fase sintectônica principal (anatexia, me
tassomatose e grani tos associados), teria se dado a 650 milhões de anos,
enquanto que a fase tardi-tectônica cora aparecimento de grani tos, sieni
tos e rejuvenescimento de anatexitos a S40 m.a. A fase pos-tectõnlca es
taria representada pelas intrusões graniticas, distensões com abertura
de fossas tectõnicas (p. ex. Jaibaras), sedimentação de molassas e vul
canitos subsequentes, evidenciados entre 640 e 510 milhões de anos. O_aF
refecimento e cratonização estaria compreendido entre 460 e 410 nilhões
de anos.

E3TRATIGRAFIA

A ãrea segundo Castro (1982) ê constituída por rochas pré-caznbria
nas do Complexo Fundamental e Grupo Ceará (Crandai 1, 1910), cortadas por
diques ácidos do Eo-Cambriano e diques básicos de idade jurâssica.CFiq.l)

- COMPLEXO FUNDAMENTAL

£ constituído por rochas do Ciclo Transamazônico com provável fra
ção do embasamento, apresentando migmatitos (metatexitos e diatexitosT
na base e uma seqüência ectinítica com gnaisses dominantes,intercalados
com lentes de quartzito, anfibolitos, calcossilicatadas e mármores,além
de granitos cataclásticos injetados concordantemente ã foliação e gnaiis
ses migmatizados. . ~

- GRUPO CEARA

Ocorre sotoposto ao Complexo Fundamental, cujo contato se faz por
falhamento de empurrão. Compreende rochas pré-cambrianas, do Ciclo Bra
siliano, com quartzitos na base, seguidos de filitos quartzosos, musco
vita-biotita-xistos gnaissõides, rochas calcossilicatadas e mãrnores. ~

- DIQUES ÁCIDOS

Foram agrupadas como rochas filoneanas, tendo como representantes
pegraatitos homogêneos e veios 'e quartzo, inseridos no domínio dos ter
renos pré-carabrianos, sem constituir unidade mapeável. São corpos tabu
lares, com espessura máxima de 3 metros, ocorrendo geralmente preenche?
do fraturas concordantes ou não com a estruturação regional. ~

- DIQUES BÁSICOS

Os diques básicos foram relacionados ao vulcanismo trapeano áo Ju
rássico pela proximidade da ãrea mapeada cora a Bacia do Meio Norte.Ocor
ren com pouca expressão na área, e são em geral subconcordantes com õ
"trend" regional.

TECT0NICA

Evidenciou-se na área mapeada, quatro fases de deformação. A primeî
ra fase com estilo de dobras isoclinais recumbentes afetou somente as rõ
chás do Complexo Fundamental. A segunda fase de idade brasiliana,afetou
tanto o Complexo Fundamental, con transposição da foliação, como tainbé.11
o Grupo Ceará, originando um sistema de debramento recurébente, ccplanar

1.433



com o primeiro. A terceira fase é coaxial com a segunda e ê responsável
pela ondulação da seqüência, gerando dobras abertas de plano axial sub-
vertical. A quarta fase, cuja compressão tem direção N20 -30°E, é res
ponsãvel pelo recurvamento de toda seqüência. ~

A cectônica ruptural está provavelmente em parte associada ã última
fase de deformação, pois as fraturas de tensão e alivio que se encon
tram preenchidas por quartzo, são mais comuns que os falhamentos trans
correntes. Estas fraturas e falhas foram reativadas como falha de gravl
dada durante a tectõnica de distensão do final do Ciclo Brasiliano. Um
grand* falhamento de empurrão,grosso modo segundo a foliação da segun
da fase de dobramento, atravessa a área no sentido N-S, cujo reflexo
mais «vidente nas vizinhanças ê o desenvolvimento de uma cataclase in
tensa, porém descontínua, ao longo dos planos de foliação. ~

Observa-se ainda alguns falhamentos ou fraturamentos possivelmente
posteriores ao Ciclo Brasiliano,por não estarem relacionados a nenhuma
das quatro fases da compressão.

GEOLOGIA DA AREA

LITOESTRATIGRAFIA

A área é caracterizada por uma associação litológica prê-cambrlana
do Complexo Fundamental, constituída por migmatitos (metatexitos) na ba
se e gnaisses diversos no topo. Intercalados aos gnaisses, da base paru
0 tOTx ocorrem lentes de anfibolito, calcossilicatadas, mármores e
quar ritos.

'. i D o conjunto experimentou uma cataclase intensa segundo os planos
de f Aação, que favoreceu em alguns locais o desenvolvimento de retro
me: :?fismo, metassomatose sôdica e epissienitizaçáo, com raineraliza
ç.r > ;ó if oro-uranlf era associada (colof anito). ~

X seqüência gnáissica sofreu injeções de pegmatitos e veios de quart
Z), d; idade eo-Cambriana, grosso modo concordante com a foliação. A
cff rrincia de brechas de diversos tipos litòlôgicos, geralmente minera
11 ?'.as, estaria relacionada a falhamentos possivelmente de gravidade
du iate a fase de distenção do final do Ciclo Brasiliano. O quaternário
4 apresentado na área por uma extensa cobertura de quartzo leitoso.
« vg. 2)

- MIGMATITOS

Constituem esta unidade metatexitos do tipo estromático. Apresentam
coloração cinza-escura,granulação média, com foliação bem desenvolvida,
a-ia pela alternância de leitos claros, quartzo-feldspãticos, e escu
r .3, constituídos por biotita e subordinadamente hornblenda, conferindo
1 rocha um bandeamento bem marcado.

Microscopicaroente o paleossona exibe textura granolepdoblãstica, c£
racterizada por mosaico granular constituído por quartzo, microclina _e
plagioclãsio, cujos grãos encontram-se estirados denotando uma foliação
incipiente. Apresenta lamelas de btotita_com inicio de cloritização e
localmente hornblenda, bem orientadas, não chegando porém a formar
"layerings". Cristais de granada totalmente fragmentados e finas açu
lhas de apatita são os únicos acessórios observados.

O neossoma apresenta textura variando de porfiroblástica a pegmatõl,
de, sendo os grandes cristais representados pela microclina pertíticã
e plagioclãsio, fortemente serieitizados, envolvidos por uma matriz cens
tituída essencialmente de quartzo e mais raramente biotita, às vezes clS
ritizada. E importante notar que o neossoma exibe uma alteração muito
mais intensa do que o paleossoma, provavelmente decorrente de uma alte
ração deutérica acompa:thada por percolação de soluções ao longo dos pia
nos de foliação. ~

- GNAISSES
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Esta unidade, que está em contato gradacional com os migmatitos,cem
preende biotita-gnaisses, granada-biotita-gnaisses, hornblenda-biotl
ta-gnaisses, biotita-hornblenda-gnaisses e hornblenda-gnaisses. Intercã
ladas aos gnaisses ocorrem lentes de anfibolitos, calcossilicatadasT
mármores e quartzito.

A transição de um tipo de gnaisse para outro ê difusa,caracterizada
apenas pela ordem de abundância dos constituintes máficos. Nas proximi
dades dos migmatitos são freqüentes as injeções de veios pegmatlticosT
subconcordantes com a foliaçao geral.

Macroscopicamente os gnaisses apresentam coloração cinza a cinza-ver
de-azulada, granulação fina a média, textura geralmente granolepdoblâ?
tica, com foliaçao bem desenvolvida, dada pela alternância de leito?
ftísicos, quartzo-feldspiticos, e de-leitos máficos, ricos em biotita
e/ou hornblenda.

Em toda a area são observados efeitos de cataclase segundo os planos
de foliaçao, em domínio de biotita-hornblenda-gnaisse, que chega de de
senvolver cataclasitos e onde o gnaisse assume a coloração cinza-azulã
da escura, devido a fenômenos de diaftorese e metassomatose sódica. Poj[
teriormente ã cataclase ocorreram, injeções neossomãticas quartzo-feld?
pãticas, segundo os planos de foliaçao, assim como o desenvolvimento
de brechas.

Petrograficamente os gnaisses exibem textura granolepdoblâstica,
muitas vezes mascarada por uma textura granoclãstica ou brechõide, po-
dendo apresentar na sua composição plagioclásio(oligoclásio mais fre
quente), quartzo, biotita, hornblenda e subordinadamente microclina per
tltica. Os acessórios mais comuns são granada, zireão, opacos, tttanttã
e apatita.

As fades exibindo retrometamorfismo e metassomatose sódica são ca
racterizadas pela cloritização da biotita e granada,sericitização esaus
suritização do plagioclãsio (gue pode exibir auréolas límpidas de albT
ta neof ormada) , riebedcltizaçao da hornb lenda e microclina per ti tica coro
geminação complexa. Quando a metassomatose sódica é mais acentuada,veri
fica-se ainda neoformação de cristais de albita em cavidades, originaT
mente ocupadas pelo quartzo que foi lixiviado, assim como riebeckitizã
ção da hornblenda, caracterizando o processo de epissienitização, expe
rimentado por essas litologias, ~

- CALCOSSILICATADAS

As rochas calcossilicatadas, localmente associadas aos anfibolitos,
ocorrem na forma de blocos e em raros afloramentos de pequena expressão.
Encontram-se intimamente associadas com contatos gradativos, o que tor
na difícil a delimitação destas unidades. ~

As rochas calcossilicatadas são predominantes e n>%is freqüentes nas
zonas de contato de mármore com gnaisse. Apresentam coloração esverdea
da, granulação média, textura granoblástica com leve orientação dos con?
tituintes raaficos.

Em lâmina delgada observa-se uma textura granoblãstica com varia
ções para granolepdoblãstica e/ou granonenatoblãstica, exibindo sinais"
áe cataclase. Os constituintes principais são plagioclásio (oligoclã
slo), geralmente sericitizado, podendo apresentar os bordos límpidos dê
albita neof ormada, quartzo., hornblenda mostrando os bordos corroídos ai
terando-se para riebeckita, e biotita exibindo cloritização incipiente?
Subordinadamente observa-se diopsldio, muitas vezes alterando-se para
hornblenda ou tremolita-actinolita, microclina pertltica e carbonato.
Entre os minerais acessórios ocorrem com maior freqüência granada, apa
titã, titanita, opacos e zireão. ~

Os anfibolitos, apresentam coloração cinza-escura, granulação fina
a média, textura granonematoblástlca, evidenciando uma alternância de
leitos ricos em anfibõlio « leitos feldspáticos, conferindo ã rocha um
certo bandeamento. Petrograficamente são caracterizados cristais orien
tados de hornblenda e plagioclásio subordinado. 0 plagioclásio encon
tra-se parcialmente sericitizado e/ou argilizado. Os minerais opacos*
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constituem o acessório mais abundante, representado provavelmente pela
titano-magnetita. A apatita ocorre esporadicamente.

- MÁRMORES

Os mármores ocorrem na forma de lentes, encaixados tanto nas calços
silicatadas quanto nos gnaisses. Apresentam uma coloração branco-rosa
da, textura sacarõide, cosi rara grafita disseminada. Petrograficanente
são caracterizados por um mosaico granoblástico de cristais anhedrais
de caleita, onde distinguem-se subordinadamente plagioclâsio (oligoclã
sio) serieitizado, mostrando albitização incipiente nos bordos, trenoll
ta-actinolita alterando-se para riebeckita, diopsldio e biotita. Acesso
riamente ocorre grafita, apatita e zireão.

- QUARTZITOS

Os quartzitos constituem lentes encaixadas nos gnaisses. Em geral
são identificados a partir de blocos desagregados e mais raramente em
afloramentos. Macroscopicamente exibem uma coloração cinza-clara, granu
lação fina a sédia, sendo constituídos essencialmente çor quartzo hiali
no, em grãos estirados que conferem ã rocha uma foliaçao incipiente.Sao
observadas pontuações de feldspato argilizado e palhetas de muscovita
e/ou biotita disseminadas. Ao microscópio identifica-se uma textura gra
noblãstica orientada, com o quartzo exibindo forte extinção ondulante,
plagioclâsio sericitizado/argilizado e biotita parcialmente alterada pa
ra clorita e muscovita. Como acessório destaca-se o zireão.

Localmente verifica-se um muscovita-quartzito ferruginoso, caracte
rizado por forte laminação e coloração avermelhada. ~

- DIQUES ÃCIDC3

São representados na área pelos pegmatites homogêneos e veios de
quartzo leitoso e hialino.

Os pegmatitos ocorrem na forma de veios, com espessura de 0,5 me
tro, encaixados em migmatitos, gnaisses e mármores, concordantes com a
foliaçao geral. Apresentam coloração branca-acinzentada, sendo consti
tuidos por quartzo, feldspato e poucos máficos (biotita e hornblenda)7
Em blocos de pegmatito com textura brechõide, observa-se epissienitiza
ção parcial, caracterizadas pela coloração rósea do feldspato, cloriti
zação da biotita e hornblenda quando presentes, e quartzo secundário pre
enchendo vacúolos. Esses pegmatitos epissienitizados são fracamente mT
neralizados.

A presença de quartzo leitoso e subordinadamente hialino é observa
da em praticamente toda a área, sob forma de blocos "in situ" e raros ã
floramentos. Ocorre ainda preenchendo fraturas ou cimentando brechas,on
de os cristais de quartzo são geralmente idiomôrficos, merecendo desta
que aquelas brechas, cujos elementos constituem a litologia mineralizã
da em sua forma maciça, ou seja, colofanito.

- COBERTURA DE QUARTZO LEITOSO

Os blocos desagregados de quartzo leitoso associados ao solo de al̂
teração dos gnaisses e quartzito constituem uma extensa cobertura de ida
de quaternária.

GEOLOGIA ESTRUTURAL

A área da anomalia 007 está localizada no flanco leste da grande an
ticlinal Fazenda Carnaúba. O "trend" estrutural mais geral é N30°-40°S,
correspondente â estruturação da segunda fase de dobramento, cujo estl
Io ê de dobras recumbentes, isoclinais e apertadas. São comuns infle
xões do traço destas dobras, ocasionadas pela quarta fase de dobramen
to. Esta última fase que ondula toda a seqüência, desenvolveu na naio
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ri» das rochas uma clivagea de fratura, um tanto* incipiente, de direção
N60°-70°W, vertical. Nos migmatitos do extremo oeste da área, estes pia
nos de clivagem evoluíram para uma xistosidade de plano axial que ora
recorta a foíiação dos migmatitos,mascarando estas estruturas planares
(sô se observa, neste caso, estruturas lineares de direção N65OW), ora
transpõe totalmente esta foíiação, verificando-se em certos afloramen
tos uma nova foíiação sub-vertical, que corresponde aos planos axiais
da quarta fase de dobramento.

A evidência da presença da primeira fase de dobramento só ê verify
cada, em charneira de mini-dobras (10 ca de amplitude) cujos flancos fõ
ram transpostos pela foíiação da segunda fase de dobramento. ~

A terceira fase de deformação por ser coaxial com a segunda, ê ca
racterizada por dobras abertas.sendo difícil de ser observada em áreas
restritas, tais como a da anomalia 007.

A tectõnica ruptural marcante £ uma cataclase intensa e descontínua,
cataclase esta que se dá ao longo dos çlanos de foíiação e que deve ser
reflexo do grande falharaento de empurrão que se instalou a menos de lkm
a leste da area. Ao longo desses planos de cataclase ocorreram injeção
•le pegmatitos, retrometamorfismo, metassomatose sódica, lixiviação de
quartzo primário, mineralização fõsforo-uranXfera, carbonatação e apor
te final de quartzo (Fig. 3).

Ligado ã quarta fase de dobramento observa-se com bastante frequêrj
cia um fraturamento de direção aproximada N-S devido ao cisalharaento.As
fraturas de alívio de tensão, normal ã compressão desta fase, são fre
quentes, bem desenvolvidas e permaneceram ativas como falhas, possiveT
mente de gravidade,durante a fase de distensão do final do Ciclo Brasi-
leiro, sendo brechadas e posteriormente nineralizadas e cimentadas por
quartzo,

Curiosamente as fraturas de tensão de direção N30 E sãc pouco desen
volvidas e foram evidenciadas apenas em um local. ~

Um falhanento de direção N80°E vertical recorta as zonas mineral!za
das, brechando-as e cimentando-as com quartzo hialino e leitoso. Este
falhamento aparentemente não estaria relacionado a qualquer das quatro
fases de compressão instaladas na área. Supõe-se ter se originado duran
te a fase de distensão que se seguiu ã tectõnica compressiva. ~

MINERALIZAÇÃO FOSFOHO-URANIFERA

A mineralização distribui-se em superfície segundo uma faixa anõma
Ia de direção N70°W, com aproximadamente 1 km de extensão e largura vã
riando de 100 a 350 metros. Dentro desta faixa ocorrera manchas mais rei
tritas orientadas na direção N30°E (Figura 4). Esta disposição reflete
a existência de uma zona mineralizãvel continua, ã qual os corpos nine
ralizados se relacionam. ~

Eu profundidade estes corpos assumem a forma de "amêndoas", encaixa
das segundo a foíiação, com dimensão maior ao longo do caimento. O dia
metro médio destes corpos é de 5 metros e extensão média conhecida dê
até 300 metros.

0 minério ocorre na forma maciça (colofanito uranífero)e disseminada
(colofana e/ou apatita uranífera).

O colofanito tem aspecto maciço, coloração rósea, textura afanltica,
por vezes vacuolar, sendo formado essencialmente por colofana e subordî
nadamente apatita, uranlferas. Ao microscópio observa-se uma massa dê
colofana «m forma de agregados microcristalinos de baixa birrefringên
cia e textura fibro a lamelo-radial, geralmente associada a prismas dê
apatita impura nos bordos dos vacúolos (Foto 1). Os acessórios são mine
rals herdados das rochas hospedeiras, sendo os mais freqüentes: plagio
clãslo albitizado, diopsídio, hornblenda, tremolita/actinolita, aoatitã
límpida não uranífera e grafita. A apatita límpida pode servir de nú
cleo para desenvolvimento de colofana e/ou apatita (Foto 2). Os vacúõ
los sao geralmente preenchidos por albita neoformada, ocorrendo muitas
vezes intercrescida com apatita nos bordos das cavidades (Foto 3), caJL
cita e quartzo.
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A mineralização no mármore forma "stockworks" discretos e localizados,
já nas rochas calcossilicatadas, ela se introduz segundo os planos de
foIlação e, quando bastante intensa confere â rocha uma coloração rosa-
avermelhada, devida a material colofânico fortemente impregnado por ôxi
do de ferro. Nos anfibolitos a mineralização ê disseminada podendo ocor
rer também preenchendo fraturas, enquanto que nos gnaisses cataclâstl
cos preenche vacúolos, originalmente ocupados pelo quartzo. Nos cataclã
sitos e brechas a albita-riebeckita-clorita e pegnatitos epissienitiza
dos brechõides, a aintrallzaçio ocorre tanto na forma maciça como disse
minada. Has brechas coot matriz de quartzo hialino ou leitoso a mineralT
zação se apresenta maciça constituindo elementos da brecha. ~

O único elemento metálico com alta concentração na área é o urânio
(6.760 ppm máxima e média de 527 ppm) podendo ocorrer localmente, quan
do os valores em urânio são mais elevados, teores anômalos de tôrio,
chumbo e Itrio. Embora o teor máximo de fósforo encontrado tenha sido
23,49%, a média ê da ordem de 3 a 4% de P2O5, bastante inferior AO da
jazida de Itataia com o teor médio de 13% na parte superior.

Nas zonas de cataclase e brechação caracteristicamente ocorre pro
cesso de retrometantorfismo, evidenciado pela cloritização da granada e
biotita (Foto 4), sericitizaçío e saussuritização do feldspato, obser
vando-se ainda transformação do diopsídio para tremolita-actinolita e
hornblenda. Essa alteração corresponde ã passagem do facies anfibolito
ao facies xisto-verde.

Associado a esta diaftorese constata-se a presença de metassomatose
sõdica indicada pela pertitização da microclina, desenvolvimento de au
reola límpida de albita em torno do plagioclásio (Foto 5) e riebeckiti
zação da hornblenda e da actinolita/tremolita (Foto 6) .Acrescentando-si
ao processo, a lixiviação do quartzo, tem-se caracterizado o fenômeno
da epissienitização, que atua sobre granitos, pegroatitos e porções leu
cocrãticas de gnaisses, e que são comuns nas jazidas e indícios fósfõ
ro-uraníferos conhecidos no centro-norte do Ceará.

Como derradeira manifestação hipôgena tem-se a presença de quartzo
hialino e leitoso, constituindo drusas e geodos, cimentando as brechas,
inclusive as de colofanito.

A dissolução kãrstica, pouco desenvolvida na zona mineralizsda, on
de o colofanito maciço foi remobilizado, constitui evidência de tran¥

- formação supergênica na área.

CONSIDERAÇÕES GENÉTICAS

A mineralização fósforo-uranlfera está intimamente associada a fenô
menos de retrometantorfismo e metassomatose sódica, com ou sem epissienl
tização, não só na anomalia 007, como em toda província uranlfera do cen
tro-norte do Ceará (Netto, 1983; Haddad, 1981; Azevedo, 1983; Siqueira
Filho, 1979; Silva, 1983).

A tectõnica de dis tensão, que se instalou no final do Ciclo 3rasilia
no, foi responsável pela reativação de fraturas e falhamentos gerados eu
rante as fases cospressivas anteriores. Especific-mente na área em quês
tão, os falhamentos de empurrão, grosso modo paralelos â foliaçáo da 2a.
fase de dobramento, e as fraturas de alivio de tensão, decorrentes da
4a. fase de dobraoento, serviram de conduto â mineralização, conduto e£
te que teve sua perraoporosidade aumentada pelo retrometamorfismo e lix^
viação do quartzo. ~

A mineralização, de caráter epigenético, se caracteriza por preea
chimento de fraturas, interstícios de brechas e vacúolos, estes princi
palmente das rochas epissienitizadas.

O processo de epissienitização, que antecede a mineralização, é ca
racterizado por Leroy (1971) como uma transformação que se processa pê
Ia ação de soluções ricas em cátions e pobres em CO2. Segundo o autorT
pelo fato de seren estáveis os felãspatos e não as micas, o pK deveria
ser próximo â neutralidade.

A precipitação do fósforo sob forma de colofana e/ou apatita se deu
pela presença de rochas encaixantes (mármores, calcossilicatadas e horn
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,blenda-gnaisses) de natureza básica, que condicionarão o pH- cada vez
mais alcalino destas soluções, originalmente neutro.

Ho mármore onde a ocorrência de colofanito maciço é «ais patente,
não se observa dissolução ao longo das fraturas associadas â mineral^
zação, denotando o caráter neutro a alcalino da solução.

O urinlo, transportado sob a forma de uranil-carbonato, teria seu
complexo desestabilizado pela queda de pressão do CO2, em presença de
éncaixantes ricas em Ca, Fe e Mg. o ferro que ocorre nos anfibôlios e
biotita, ao se oxidar, reduziria o urânio de Valencia +6 para +4, condi
cionando sua precipitação e adsorção pela colofana e/ou apatita. ~

O intercrescimento de apatitas uranlferas e albltas neoformadas le
va a crer que o início da fase da mineralização e o final da albitlzã
ção num determinado tempo se confundem.

A existência de quartzo cimentando brechas de colofanito maciço, a
testam uma atividade hidrotermal posterior â mineralização.

As dissoluções observadas no mármore, que lixiviant também o colofa
nito maciço, sao de pequena intensidade e <ta Tt"ve?.a tipicamente su
pergênica, pois se trata de dissolução ká̂ .-...: s. ,.a _-perf!cic. Já na
jazida de Ztataia a dissolução kârstica é bastante desenvolvida, sendo
a responsável pela grande concentração de colofanito na parte superior
do corpo de minério (Favali i Leal, 1982).

A forma de "amêndoa"_dos corpos mineralizados é decorrente da con
centração da mineralização em zonas de interseção das direções dos dois
condutos principais, falhamentos de empurrão ao longo da foliação e fra
taras de alivio de tensão. • ~

Estudando a mineralização fõsforo-uranífera do Complexo Anelar de
Taperuaba, Haddad (1981) posicionou-o no intervalo de 540 a 432 ra.a..
Segundo a autora "essa idade mínima poderia ser interpretada como a
idade máxima de metassomatismo sódico e consequentemente da mineraliza
ção fõsforo-uranífera".

Siqueira Filho (1979) verificou a presença de fragmentos de colofa
nito nos conglomerados silurianos (435 a 395 m.a.) da Formação Serra
Grande, portanto a mineralização fõsforo-uranífera pode ser considera
da carabro-ordoviciana. ~

O fósforo seria proveniente das rochas éncaixantes que contém como
acessório freqüente as apatitas e o urânio poderia estar relacionado
aos sedimentos originais tendo sua mobilização e concentração se dado
durante os processos de metamorfismo, migmatização e anatexiar

CONCLOSSSS

O indicio da Fazenda Mandacaru (anomalia 007) se situa dentro do
contexto de rochas pr5-cambrianas do Complexo Fundamental.

A mineralização está condicionada a zonas de falhanento e fratura
mento, reativados no final do Ciclo Brasiliano, intimamente associados
a retrometamorfismo, metassomatismo sódico e episslenitização. Ê de na
tureza fõsforo-uranífera, de idade carabro-ordoviciana, representada pê
Ia colofana e/ou apatita uranlferas que impregnam gnaisses, calcossill
catadas, epissienitos e anfibolitos, e pelo colofanito que preenche frã
turas formando "stockworks" nos mármores e cimenta, brechas e cataclasl
tos.

O caráter de mineralização é epigenético, tendo sido observado uma
reconcentração supergênica pouco desenvolvida, em decorrência da qual
os teores em fósforo e urânio são inferiores aos da jazida de Itataia.

A fonte do fósforo seria as rochas éncaixantes, que contêm como
acessório freqüente a apatita, sendo que o urânio, também relacionado
aos metassedimentos, teria sido remobilizado e concentrado durante os
processos de metamorfismo, migmatização e anatexia.
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POTO 1 - Detalhe de vacúolo
no colofanito (Co) cora de
•envolvimento de agulhas de
apatita (Ap) no bordo do va
cüolo preenchido por carbõ
nato (C). Observa-se ainda
cristais neofornados de ai
bita (Ab).

.toou-

FOTO 2 - Apatita primária
(Apl) servindo de núcleo
para desenvolvimento de
apatita secundária (Ap II)
com hábito lamelo-radial.
Plagioclãsio (PI)exibindo
bordo de albita lírcpida
(Ab) intercrescida com apa
titã (Ap II). Vacúolo pri
enchido por quartzo (Qz)7

Qz

POTO 3 - Detalhe de vacúolo
preenchido por albita (Ab)
com desenvolvimento de apa
titã secundária (Ap) nas pa
redes do vacúolo e intercres
cida com albita. Observa-sê
ainda cristal de hornblenda
(Hb) com bordos riebeckiti
zados (Rb). ~

•100 U •
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FOTO 4 - Detalhe da biotita
(Bi) alterando-se para cio
rita (Cl). Observa-se ainda
plagioclâsio (PI), hornblen
da (Hb) e apatita límpida
primária (Ap).

FOTO 5 - Plagioclâsio se
ricitizado e saussuritizã
do (PD mostrando áureo
Ia límpida de albita neõ
formada (Ab). Nota-se ain
da carbonato (C) rico em
agulhas de clorita.

.nou.

Qi

•r.c
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FOTO 6 - Em meio a matriz
de colofana (Co)/apatita(Ap),
cristal de diopsldio (Di)
passando a hornblenda (Hb)
cujos bordos encontram-se
alterados para riebeckita
(Rb). Observa-se ainda pia
gioclásio alterado (PI) com
bordo límpido de albita (Ab)
intercrescida com apatita
(Ap). Vacúolos preenchidos
por quartzo (Qz).
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