
--5*30

ANAIS DO XXXtI l CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA. RIO DE JANEIRO. 1984
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ABSTRACT

The Serrotes Baixos phosphorus-uranium showing is located 28 kn
south of Santa Quitêria and it is geologically related to the Complexo
Tamboril/Santa Quitêria rocks (Transamazonico Cycle) made up by a
migmatittic-granitic basement and relicts of gneisses and ectinict
litologies (calcsilicated rocks, r.arbles, etc.). Granodiorites granites
and gabros were formed by the plutonic activity ocurred in the
area too.

Four folding phases were identified: the two first systems are
isoclinal recumbent folds and the last ones are subvertical opened
folds. The faults are mainly of the transuurrent type and have been
reactivated as gravity faults by the end of the Brasiliano Cycle.

The phosphorus-uranium mineralization occurs at the surface much
more related to the episyenite, although in depth it is associated to
the brecciated calcsilicated rocks. The mineralization (collophane/
apatite with uranium) is also observed forming stockworks in marbles
and as disseminations in gneisses.

Considering the mineralization of the Itataia mine as a pattern,
in the Serrotes Baixos area it is more phosphatic and less uraniferous,
with some major grade of thorium.

INTRODUÇÃO

A area de Serrotes Baixos onda localiza-se a anomalia 055, um indí
cio que contém mineralização de fosfato associado a urânio, está situa"
da no distrito de Catunda, distante 28 km ao sul da cidade de Santa
Quitêria, Ce. (Fig. 1).

Na região desta anomalia detectada por levantamento aerogamaespec
tvométrico, foram desenvolvidos trabalhos de mapeamento regional, cszZ
Ia 1:25.000 cobrindo 270 k»2, mapeamento de detalhe, escala 1:2.500, en
96 ha, abertura de 11 trincheiras e amostragem, para estudo dos parâne
tros litológicos, estruturais e petroquímicos condicionadores da mine
ralizaçáo.

Para testar em sub-superfície o comportamento das litologlas e cs
truturas mineralizadas foram realizadas sondagens geológicas no totp.T
de 2.224 metros, com o objetivo de estabelecer em melhores circunstân
cias de conhecimento, o potencial econômico do depósito.

GEOLOGIA REGIONAL

GENERALIDADES
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A área estudada foi denominada por Kegel em 1965 de Bloco Orogini-
co de Santa Quitéria e Saczcyinsk (1966) posicionou litologias de as-
cendência migmatltica-granltica na Geanticlinal do Ceará, em zonas per
tencentes ao Maciço de Santa Quitéria englobando todo o conjunto lito-
lõgico formado por gnaisses, migmatitos e granitos.

Leal (1970) cita as litologias desta região como gnaisses migmatí-
ticos e migmatitos da região de Tamboril e Santa Quitéria enquanto que
Santos et alii (1972) situam estas rochas como pertencentes ao Pré-Cam
briano mais antigo e representadas por migmatitos e granitoldes. ~

Estudos mais profundos, de caráter regional feitos por Brito Neves
(1973 e 1974) caracterizam a área respectivamente como. Alto Tectônico
Tamboril-Itapagé e Maciço Mediano de Santa Quitéria, constituídos por
rochas altamente granitizadas e correspondem ao Complexo Tamboril /San
ta Quitéria de Campos et alii (1976). ~

UNIDADES LXTOESTBATIGBAFXCAS

As unidades litoestratigrâficas presentes na área de Serrotes Ba_i
xos foram agrupadas segundo conceito litoestrutural, implicando na sub
divisão baseada em características litolõgicas e empilhadas crono-espa
cialnente, adotanâo-se para as unidades, terminologias consagradas pê
Io uso. (Fig. 2). ~

COMPLEXO TAMBORIL/SANTA QDITÊRIA

Esta unidade ê representada na área, por um núcleo granitizado cir
cundado por migmatitos com estrutura de fluxo e difusa (nigmatitos oce
lares, agmatitos e nebulíticos) e uma seqüência bem foliada (gnaisses
migmatizados, migmatitos estromáticos, lentes de mármores, de caicossi
licStica e de quartzito). _ ~

Os migmatitos, subdivididos em metatexitos (englobando também os
gnaisses migmatizados) e os diatexitos, estão separados por contatos
transicionais. Verificou-se na área a existência de pelo menos duas fa
ses de migmatização: a primeira originando migmatitos estromáticos,com
a presença de microdobras, que ocorrem sob a forma de enclaves nos mig_
matitos ocelares e nebulíticos, os quais caracterizam a segunda fase.

Outra evidência deste fenômeno e a presença de ura neossona granítî
co (leucossoma), sintectõnico, dobrado, com textura granular orientada,
concordante com a foliação das rochas regionais.

As rochas ectiníticas, são representadas por mármores, calcossili-
cáticas e quartzitos. As rochas carbonatadas ocorrem sob a forma de pe
quenas 'lentes, concordantes com a estruturação geral, descontínuas, e
dispersas por toda a Área. Estas rochas foram motivo de particular a-
tenção pelo fato de ria jazida fõsforo-uranífera de Xtataia, serem as
encaixantes da mineralização.

Os quartzitos ororrem sustentando o relevo, sob a forma de dobra -
mentos apertados, isoclinais.

A assembléia mineralõgica das diversas litologias da região indica
que o metamorfismo regional alcançou um estagio de médio grau, corres-
pondente ao fãcies anfibolito, de média pressão e alta temperatura.

ROCHAS PLUTONICAS GRANOLARES

As rochas granodioríticas, de idade Eo-Cambriana, ocorrem sob a
forma de pequenas apófises de formato ligeiramente circular, cem inci-
piente orientação mineralõgica ou podem localmente apresentar-se como
corpos alongados, sub-concordantes com a estruturação regional.

No Eo-Cambriano, ainda encontram-se rochas cora características ca.1
co-alcalinas, granitos filoneanos e pegmatóides, e plutônicas básicas
(gabro-norito e olivina-norito), relacionadas pelo seu posicionamento
â tectônlca rígida, sendo nitidamente discordantes da estruturação ?e-
ral das rochas regionais. Devido ao modo de ocorrência, estas litolo-
gias foram consideradas pós-tectônicas.

DIQUES BÁSICOS

Os diques básicos (diabásio) foram relacionados ao vulcanisnto tra
peano do Jurássico, pela proximidade da área trabalhada, cc:n a bacia
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do tteio Norte são observados na área, sob forma de diques de pequenas
dimensões.

Altjuns diques de diabâsio que ocorram na região noroeste do Ceará,
Vila de Paula Pessoa, mostram idade radiológica de 175 + 5 m.a.

GEOLOGIA ESTRUTURAL

As rochas iia área mostram uma estruturação preferencial para nor
deste, com a tectonics plástica evidenciando dois domínios em metate-
xitos, separados por uma porção diatexltica, onde as estruturas »ão
pouco distintas. •

Os dois domínios correspondem a dobras isoclinals fechadas e re-
cumbentes, ocupando o primeiro deles a parte central da área e o se-
gundo a parte nordeste.

Ho primeiro domínio o "trend" é para nordeste, com vergência do
plano axial para sudeste e caimento do traço do plano axial para sudo
este, onde podem ser observados recurvamentos que originaram dobras
suaves e abertas. No segundo domínio o "trend" varia de noroeste para
nordeste, com a vergência do plano axial para leste.

O estudo de eixos de microdobras revelou a existência de quatro
conjuntos, a saber:

Ia. fase - microdobramentos isoclinais recumbentes, com caimento
do's eixos para N20 E, na porção nordeste, e para NW, a leste da área;

2ar fa: «• - microdobras de mesmo estilo da fase anterior, apresen
tando, por ir:, caimento do eixo para NE ou SW, na porção centro-sul da
área;

3a. • t - microdobras suaves e abertas, com planos axiais subver
ticaliz; , coaxiais com a 2a. fase;

4a. / ?f - microdobras de mesma estUa qwe.. ŝ  f*aft- atvtserie».̂ - posré» •
com cai K .-' - dos eixos para NW, sendo as mais evidentes da área. (Fig.
3).

O «-LÍ tno comparativo entre as microestruturas e a» estruturas m<i
iores rfi cia uma perfeita compatibilidade, ou seja, verifica-se que
o grano iobramento isoclinal na parte nordeste da área, cuja direção
teria r tado microdobras recumbentes, com eixos de direção IJNE e NW na
porçSc este, corresponde à fase mais antiga de deformação.

A '• gunda fase deu origem ã estrutura mais marcante da área, loca
lizada vá porção central, que inclui o dobramento isoclinal recuraben
te resp> ;nsãvel pela transposição de quase todas as estruturas da ias?
anterior. <

A !-rceira fase corresponde a uma dobra aberta no extremo nordes_
te da £ ea, cujo traço do plano axial vertical é paralelo ao da seçun
da fast- ocasionando um redobramento da foliação pretérita, sem desen
volvime..:.o de xistosidade.

A quarta fase, -com traço de rumo noroeste é a que mostra maior rq
gularidade «m direção de eixos de microdobras, tendo deformado todas
as estruturas de fases anteriores.

Esta últitra fase estaria provavelmente associada aos mesmos even
tos tectônico? gue deram orJ.gem aos falhamentos transcorrentes, uma
vez que a direção de compre»são (NE) é a mesma que, presumivelmente ,
originou o binario constituído pelas falhas Jandaíra (sinistra) e Ja
piaçu (dextra), que têm dirisção NE e planos verticalizados.

Um período de distensão, posterior às fases compressivas,provocou
a reativação dos falhamentois transcorrentee conduzindo ã instalação
de falhas de gravidade, como no caso da falha Jandaíra.

GEOLOGIA LOCAL

LITOLOGIA

Na Srea especifica da anomalia 055 foi caracterizada uma sequen
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cia metassedimentar contendo calcossilicâticas brechôides, hornblenda-
biotita-gnaisses parcialmente migmatizados e mármores. A migmatizaçio
deu-se por injeções "lit-par-lit", sendo que o neosscma granitico, leu
cocrãtico, foi posteriormente albitizado, cloritizado e depois desquar
tzifiçado, resultando no aparecimento de granitos rôseos e epissieni r

tos. (Fig. 5).

As litologias identificadas apresentam as seguintes peculiaridades
petrográficas:

Calcossilicãticas; apresentam coloração cinza-esverdeada escura a
verde-clara, tendo textura variando de heterogranoblástica e granular
orientada, sendo constituída por plagioclSsio, diopsídio,anfibõlio,bio
titã e quartzo. A biotita altera-se para clorita, con liberação de õxT
do de ferro e entre os acessórios estão presentes cristais idiomôrfi r

cos de titanita e raros opacos;

Brechas calcossilicâticas mineralizadas: apresentam coloração cin
za-esverdeada escura, com porções marrom-avermelhadas, tendo textura"
brechôide, sendo formada por fragmentos de plagioclásio e diopsídio,en
voltos em matriz de colofana/apatita. O diopsídio é substituído pelo
carbonato e parcialmente por feldspato.

A colofana/apatita, sob forma de prismas, e relacionada a opacos a
vermelbados, está concentrada nos bordos dos cristais de feldspato,diõ
psldio, etc. Entre os acessórios ocorrem opacos, zirconita, apatita dê
trltica e epidoto. As análises químicas indicam presença de tõrio em
teores significativos e que deve corresponder à existência de monazita
ou torita, ainda não identificados nos estudos petrográficos. Tabela 1;

Hornblenda-biotita-gnaissest possuem coloração cinza-escura, textu
ra granolepidonematoblãstica, evidenciada pela forte orientação de bio
titã e hornblenda. 0 plagioclásio é o principal constituinte leucocrá-
tico, estando em avançado estágio de sericitização, ocorrendo ainda ar
gilização incipiente e saussuritização. A hornblenda verde está corroí
da, com bordos azulados indicando transformação para o glaucofana-rie-
beckita. A biotita altera-se mais comumente a clorita e mais raramente
a epidoto e leucoxênio, titanita, apatita e escassos opacos existem co
mo acessórios;

Mármorest são de coloração branca a cinza clara, granulação média
e textura granoblâstica, sendo formados essencialmente por caleita,con
tendo diopsídio e grafita disseminados e podendo ainda apresentar flo-
gopita, feldspato e quartzo;

Granitos i possuem coloração branca a cinza, textura granular xeno
mõrfica, com cristais de microclina bem desenvolvidos e de plagiocla
sio pouco argilizados. A microclina é pertítica e o plagioclásio ocor-
re com geminação tipo "albita", ãs vezes com crescimento mirmequítico
nos bordos. As análises de composição química indicam nítida predomi -
nância de K-0 (6,20%) sobre Na.O (2,10%). Tabela 1.

Os granitos leucocrãticos, originam granitos rõseos, por procasso
de alteração da biotita a clorita e albitização dos feldspatos,em que
há liberação de oxido de ferro, responsável pela coloração róseo-aver-
melhada observada na rocha;

Epissienitos; apresentam coloração rósea, tendo textura variando
de alotrioraõrfica ' xenomõrfica e a granular hipidiomórfica, sendo for
nados por plagioclásio, colofana/apatita, quartzo e carbonato. São va-
cuolares, podendo eventualmente estarem preenchidos por carbonato,quar
tzo e colofana/apatita. Entre os acessórios são encontrados opacos,zir
conita, apatita e muscovita. ~

As análises químicas indicam para os epissienitos amplo predomínio
de Na20 (8,80 e 8,10 %) sobre o K2O (0,73 e 0,14 % ) , tanto nesta li-
tologia estéril, quanto na mineralizada. Tabela 1. Tem-se evidenciada
a presença da alteração metassomática de natureza sõdica na rocha, caipreva
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da também pelo diagrama triangular de variação de Na2O/K2O/CaO. Neste,
i claro o posicionamento dos epissienitos no campo de domínio de Xa^O,
ao passo que os granitos localizam-se intermediariamente aos casos de
Na2O e K20. (Pig. 4).

ESTRUTURAI,

Localmente a foliação tem direção N50°-6G°E, mergulho de 40° NW ,
com variação para N20°-30°E, mergulhos de 30 a 45 NW,podendo ainda a-
tingir mergulhos de até 60 NW, nas proximidades de falhamentos trans-
correntes.

A foliação geral e direção dos contatos litolôgicos (N50 -60 E) es
tão condicionados ãs 2a. e 3a. fases de dobramentos.

A direção N20 -30 E, verificada comumente, seria uma transposição
da foliação regional, por um sistema de clivagem de fratura "en echelon"
discordante dos contatos litolôgicos.

A tectônica ruptural ê caracterizada por falhanentos transcorren
tes de direção N70 E e N65°W, e ainda por duas falhas indiscriminadas
com direções N30 E e E-w.

0 fraturamento ocorre preferencialmente segundo as direções N50 -
80°E e N20°-40°W, de modo geral subverticais. Nas trincheiras, as fra-
turas possuem direções N30°-45°W, N15°E e N40°E, can mergulhos varian-
do de 30° a 80° para NE, NW e E-W, com mergulho subvertical.

Na seção geológica dos furos observou-se uma estrutura sinforme,
desenvolvida na porção central da área, com eixos de caimento para NW
e provavelmente relacionada ã 4a. fase de dobramento. (Fig. 6).

MINERALIZAÇÃO FOSFORO-URANIFERA

A mineralização em superfície constitui três faixas distintas que
se desenvolvem segundo as direções N70°E, E-W e N80 W, sendo â primei-
ra vista, discordantes da foliação regional, por estar condicionada a
falhas transcorrentes e de gravidade. Todavia, em detalhe, nas trin-
cheiras por exemplo, a mineralização é subconcordante aos planos de fo
liação.

As falhas identificadas na área parecem ter desempenhado importan-
te papel no processo da mineralização, funcionando não só cano conduto
ã passagem das soluções mineralizantes (falhas transcorrentes) como
também protegendo as lito-estruturas mineralizadas ao se localizarem
no bloco baixo da falha de gravidade e assim permanecerem preservadas
da ação erosiva.

A mineralização é do tipo fósforo-uranlfera, associada â colofana/
apatita, e em superfície tem como hospedeira principal o epissienito
na qual preenche vacúolos e cavidades. Ainda ocorre nos mármores, cal
cossilicaticas • hoxnblenda-biotita-gnaisses na forma de "stockworks *
e impregnação, segundo os planos de foliação e fratura.

Em sub-superflcie a mineralização esta associada preferencialmente
ãs calcossilicSticas brechõides, com matriz argilo-micScea, contendo
carbonato e colofana/apatita. A impregnação do material colofãnico po
de ainda afetar hornblenda-biotlta-gnaisses, onde ocorre ao longo dos"
planos de foliação e das fraturas, nos epissienitos preenchendo vacúo-
los e fraturas e, nos mármores, constituindo "stockworks".

Os teores médios ponderados, calculados para uma espessura nédia
de 8 m foram de 335 ppm de UaOg e 6,86% de P2°5» com relação P2<>5Ar30g
igual a 205. Esta relação, comparada com a da jazida de Itataia (135),
adraitindo-se teores de 1000 ppm de Ü3O3 e 13,50 de P20s (serra acína),
indica que a mineralização dos Serrotes Baixos é mais fosfática e me-
nos uranlfera.

CONCLUSÕES

Geologicamente o indicio fõsforo-uranlfero de Serrotes Baixos o-
corre em litologlas do Complexo Taraboril/Santa Quitaria, constituído
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por UB embasamento migmatltico-granltico e por rellctos de gnaisses e
ectlnitos (calcossilicáticas e mármores), o complexo, do Ciclo Tr\n$a
mazônico foi rejuvenescido • reorientado no Ciclo Brasiliano, ao qual
está relacionada a atividade plutônica constatada na área (granodiori
tos» granitos e gabros).

Quatro fases d* dobramentos, caracterizara a tectônica plicativa ,
sendo as duas primeiras, isoclinais recunbentes e as duas últiaas, a-
bertas cem plano axial subverticalizado. A tectônica ruptural causou
fraturasentos • falhamentos transcorrentes, alguns reativados cemo fa
lhas de gravidade, nos períodos d* distensãb. ~

A mineralização, que em superfície tem como principal hospedeira
o epissienito, em profundidade está ligada essencialmente ã calcossi-
licatica brechõide, podendo ainda formar "stockwork" no mármore e im-
pregnar fraturas e planos de folieção no gnaisse.

Na associação fósforo e urânio dos Serrotes Baixos que ê devida â
presença de colofana/apatita uraniferas, observa-se uma característi-
ca própria: é proporcionalmente mais abundante o fosfato, e menos o u
rãnio, adotando-se como padrão comparativo a mineralização de Xtataia,
além de conter tório mais elevado.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos colegas José Reginald© Lima Verde Leal e
Lúcia Ferreira de Azevedo, pela colaboração e análise critica do tra
balho apresentado, bem como ao Diretor Paulo Lima, ao Superintsr.den-
te-Geral de Prospecçãc e Pesquisa Mineral, João Hilário Javaror.i e ain
da ao Gerente do Escritório Regional de Fortaleza, Geraldo JosêAyzes,
pelo apoio e incentivo manifestados.

BIBLIOGRAFIA

BRITO NEVES, B.B. de (1973) - Elementos da Geologia Pré-Carafariana do
Nordeste Oriental. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 279, Ara-
caju, Anais do Congresso•.., Soe. Bras. Geol.

BRITO NEVES, B.B. de l PESSOA, R.J.R. (1974) - Considerações sobre as
rochas graníticas do Nordeste Oriental. In: Congresso Brasileiro
de Geologia, 289, Porto Alegre, Anais do Congresso..., Soe. Bras.
Geol. p. 143-157.

CAMPOS, M. de et alii (1976) - Projeto Rio Jaguaribe; Relatório Fi-
nal.' Vol. I, CPRM/CNPM.

KEGEL, W. (1965) - A estrutura geológica do Nordeste do Brasil. Rio
de Janeiro, DNPM/DCM, 47p. il. (Boletim, 227).

LEAL, 0. (1970) - Inventário hldrogeológico do Nordeste, tolha 9: Ja-
guar ibe-NO. Recife, SUDENE - Div. Documentação, 178 p. (Brasil, SU
DENE, Série Hidrogeologia, 29). ~

SANTOS, E.J. dos et alii (1972) - Mapa Geológico Preliminar do Estado
do CearS. Escala 1:500.000. Recife, CPRM, Mapa color.

SOSZCZYNSKI, E.F. (1966) - Considerações sobre a evolução tectônica -
orogenética da parte oriental do escudo brasileiro. S0DEHE.3ol.Rec
Nat., Recife, 4/3/4: 371-416.

1.457



TABELA 1 •

MTOMXSlT • ? Í I D O S

IUENT. ONICO —• . _

Rocha c a l c o s s l l i c S t l c a
FMU-596

Rocha c a l c o s s i l l c â t l c a
alterada. FMG-726

llornblenda-blotlta-gnaisse
FMG-597

Granito
FMG-722

Epissienlto e s t é r i l
FMG-598

Kplssicnito mineralisado
FMG-717

Epissienito mineralizado
FMG-727

Brecha ca lcoss l l i cSt lca com
matriz de colofanito
FMG-591

Brecha ca lcoss i l i cãt ica com
matrix âe colofanito
IMG-593

Drecha ca lcoss i l l cSt ica com
matriz cie colofanito
fMG-728

OUS.: Resultados de UjQg e '

sio2

47,72

21,44

46,56

68,26

54,33

44,48

45,29

23,76

14,08

26,07

rhO2 em

> COMPOSIÇÃO QUÍMICA

A12O3

17,18

5,19

14,93

14,77

18,54

13,16

13,16

3,29

2,64

4,76

CaO

3,51

27<46

5,34

0,66

2.64

7,05

10,20

27,83

37,00

26,35

MgO

4.71

2,57

5,21

0,58

0,82

0,07

0,35

5,84

1,93

3,47

DE LITOLOGIAS

K20

1 , 6 8

0,19

1,19

6,20

0,73

1,96

0,14

0,10

0,10

0,10

Ha20

5,50

3,50

4,40

2,10

8,80

7,70

8,10

1,98

1,86

3,10

ppraj ôxidos em porcentagem.

DOS SERROTES

FeO

6,50

0,81

7,50

1,85

2,90

0,22

0,91

1,79

1,11

1,83

F e2°3

8,82

1,94

11,76

1,84

3,73

0,58

1,45

4,08

3,01

3,33

BAIXOS

TtO 2

1 , 3 0

0,14

1,80

0,24

0,59

0,06

0,11

0,17

0,08

0,11

!

P2°5

0,17

11,57

0,64

0,01

0,01

4,23

4,96

9,96

22,87

14,45

Ü3°8t

<100

550

<100

<100

<100

200

230

460

1140

660

Ü J ° 8 .

340

-

-

132

117

270

470

410

ThO2

<100

170

<100

<100

<100

<100

100

140

180

480
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