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ABSTRACT

The Rio Cristalino area where occurs uranium minera
lization is located in the western part of the Santana do Arã
guaia Town, Para State. This area comprises 1.350 km1, and was
selected fro» the evolution of the "Projeto Geofisico Brasil - Canadá -
PGBC. According to the results obtained from this Project, 15 airborne
anomalies were selected for ground check.

In the anomalies AN-03 and H-09 were found the best
uranium occurence. The host rocks consist of arko^e and sandstone of
Pre-Cambriaro ages, which show a very low-grade of metamorphism. The
primary mineralization occurs in arkose along the cataclistic foliation
( N70°W / 65°NE ) . The secundary mineralization involves clay galls
and fills fracture zones in sandstone of the anomaly H-09. The highest
grade detected in a rock sample of the anomaly AN-03 was 6,1% U»0« ,
whereas in the trenches there are intervals of 6 m thickness with a
grade of 0,59% UjO».

Based on some mineralization aspects and field data, the
genetic conceptual model to the uranium mineralization is proposed.

INTRODUÇÃO

A área do Projeto Rio Cristalino localiza-se no municí
pio de Santana do Araguaia, cobrindo 1.350 km2, e ê delimitada pelai
coordenadas 9°00* - 9°20'S a 50°40' - 51°00trrf ( figura 1 ) .

Os trabalhos geológicos foram iniciados, na região, a
partir da obtenção dos resultaoos do Projeto Geofisico Brasil - Canadá
( PGBC ) , que possibilitaram a definição de um importante contexto ura
nlfero. . ~

As ocorrências uran£feras detectadas revelaram uma gran
de extensão de áreas anômalas, onde as amostras coletadas em suoerfíci*
atingiram teores de até 6,1% de UjO», com inexpressiva percentage de
ThOj.

Com suporte na realização de perfis geológicos e na fo
tointerpretação preliminar, foi possível dividir as l i to log las , de idã
de pré-cambriana, em quatro principais unidades l i toestrat igrãf icas , dê
nominadas informalmente: 1, 2, 3 e 4, bem como correlacioná-las com as
formações já conhecidas na região Amazônica.

Neste estágio preliminar dos trabalhos, a análise das es
truturas locais mais representativas, relacionadas aos demais pariu»
tros geológicos, permite tecer algumas considerações sobre o aspecto g í
nético das mineralizações.

HISTÓRICO

A partir de dados aerogamaespectrométricos e geoquímicos
obtidos pelo Projeto Geofisico Brasil-Canadã ( PGBC ) , executado duran
te o período de 1975 à 1978, posteriormente liberados pelo Departamento
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Macionrl da Produção Mineral ( EKPM ) para as Empresas Ruclearcs Brasi
letras S/A ( NUCLEBRAS ) , o geólogo Sebastião Mala de Andrade e o técnl
co de aineraçio Ricardo Sales Sobrinho realizaram em julho d» 1981 o ri
conhecimento radiogeológico entre a cidade de Conceição do Araguaia e a
fazenda Vale do Rio Cristalino. Nesta localidade, na serra do Hatio ,
foram detectados vários pontos anômalos coat mineralizações uranlferas.

Em outubro de 1981, os geólogos Sebastião Haia de Andra
de, Asturio Garcia de Oliveira e Paulo Ernani Noleto Camarço retornara
â região do rio Cristalino, coletando novos dados que lhes permitira»
propor o Projeto Rio Cristalino, cobrindo uma área de 1.350 km*. Este
projato foi reformulado pela NUCLEBRAS que dividiu a area em 02 partes:
a parte norte, com aproximadamente 1.000 km*, ficou scb a responsabili
dade da NUCLEBRAS e a parte sul, com a Muclebrãs Auxiliar de Mineração
S/A ( NOCLAM ) .

De abril a setembro de 1982, a NUCLEBRXS desenvolveu os
trabalhos de avaliação das anomalias AN-01, AN-05, AN-07 e AN-26, que
revelaram consideráveis manchas anômalas em arcósios e arenitos.

Em agosto de 1982, a NOCLAM com o apoio da NUCLEBRAS rea
lixou um levantamento gamaespectrométricô de detalhe com helicóptero ~
na área do Projeto Rio Cristalino e na serra do Mururé. Este trabalho
confirmou as anomalias já existentes e detectou mais 28 anomalias radio
mitricas.

Mo período de outubro ã novembro de 1982, a NUCtEBRAS ,
calcada nos trabalhos preliminares de avaliação de anomalias, executou
uma sondagem exploratória constando de 7 furos com profundidade máxima
de 100 metr.-js. Os resultados obtidos pela sondagem, apesar de posit 1
vos, não revelaram grandes espessuras de rochas mineralizadas com altos
teores. Também os resultados dos trabalhos da NUCLAM, na parte sul da
área, não foram considerados por ela satisfatórios, concluindo não ter
sido definida uma ocorrência que mereça maiores investimentos.
•.-. Em 1984, a NUCLEBRAS, através do Escritório Regional de
'Goiânia, deu continuidade aos trabalhos na área, constando do reconheci
mento de 15 anomalias radionétricas. Como resultado deste trabalho, fõ
ram detectadas excelentes manchas radiométricas nas anomalias AN-Ó3 7
AR-13 e H-09, com teores locais de até 6,1% de UiOi em arcosio e de até
3,6% de UjO» em arenito, que propiciaram subsídios para confirmar a
grande potencialidade uranifera da área do Projeto Rio Cristalino.

GEOLOGIA

O reconhecimento geológico realizado por Andrade (1981),
na área do Rio Cristalino; os trabalhos posteriores de reconhecimento de
anomalias radiométricas; a fotointerpretacão em fotografias aéreas nas
escalas 1:60.000 (USAF) e 1:45.000 (PROSPÉC) permitiram definir quatro
unidades litoestratigráficas denominadas informalmente: 1, 2, 3 e 4.

No mapa fotogeológico, que representa aproximadamente
700 km2 da área do Projeto Rio Cristalino, pode ser visualizada a inter
pretação preliminar do comportamento estratigráfico e estrutural das ü
nidades litoestratigráficas ( figura 2 ).' ~*

UNIDADE 1

t, representada por rochas metamorfisadas, correlaciona
das com as rochas do Complexo Xingu, envolvendo migmatitos, granodiorX
tos e granitos. As outras litologias pertencentes ao Complexo Xingu
não foram ainda observadas na área do Rio Cristalino. A unidade 1 está
predominantemente em contato por falhas com as unidades sobrejacentes.

UNIDADE 2

£ constituída de arcósios, com variações para arenitos,
que apresentam baixo grau de metamorfismo. Localmente, em zonas de ei_
salhamento, desenvolvem-se milonitos e catadasitos. Os arcósios e oi
arenitos mostram coloração variando de esbranquiçada a cinza escuro •
têm como minerais principais quartzo e feldspatos£ sendo que este Glti
-mo atinge até 30» em relação ao totul da composição mineralõgica das ro
chás. Os minerais acessórios são: anfibõlio, cíorita, fluorita, zir
CÃO, apatitã, turmalina, titanita, serlcita e opacos, ocorrendo ainda
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biotita. ' Salas ( 1986 ) descreve a biotita CORO sendo de origem metas
somática, resultant* das intrusões Igneas nos sedimentos da unidade 27
Os grãos d* quartzo são arredondados, con baixa esfericidade. predorai
nantemente policristalino, às vezes, com extinção fortemente ondular.te.
A microclina forma grãos inequigranulares, ocasionalmente arredondados,
bastante serieitizados. O plagioclisio mostrar-se arredondado e xonado.
A matrix está praticamente recristalizada, contendo uraninita e outros
Minerais pesados, conferindo ã rocha considerável dureza e densidade. A
tabela I Mostra a composição química resultante das análises de õxi
dos em arcõsios desta unidade, onde pode ser observada uma «levada pri
dominãncia de SiOi em relação aos demais õxidos. Ainda como caraetê
ristica destas rochas ocorre matéria orgânica, que se encontra atualmen
te no estágio senil, provavelmente submetida a uma temperatura variando
de 250° a 300°C.

A unidade 2 aflora, na área do Rio Cristalino, nas par
tes arrasadas da serra do Hatão, através de estreitas faixas dispostas
na direção noroeste, is vexes, limitadas pelos falhammtos de mesma di
reção. isto dificulta o conhecimento da sja espessura. Entretanto ã
sondagem, com testemunhage» continua, realizada nas anomalias M-01 ,
AM-05 e AN-07, iniciou-se na unidade 2, atingindo 100 metros de profun
didade sem contudo atravessá-la. ~

Devido a grande ocorrência de talus e intemperismo não
foi possível observar diretamente no campo o contato da unidade 2 com a
unidade 3. Assim sendo, a análise de sua relação estratigráfica tem co
mo suporte o estudo de lâminas delgadas das rochas da base da unidade 3,
que, além de conglomerâticas, mostram fragmentos de metassedimentos, su
gerindo a exposição das rochas da unidade 2 e consequentemente a sua e
rosão. Sobre esta superfície de erosão iniciou-se a sedimentação dã
unidade 3.

A grande constância dos caracteres litolõgicos da unida
de 2, por toda a área, é mais sugestiva de uma sedimentação marinha, en
quanto que o conteúdo da matéria orgânica nos sedimentos é indicativo
. de um ambiente lagunar redutor.

Os geólogos do Projeto Radambrasil ( 1981 ), na área do
Rio Cristalino, consideraram os sedimentos como sendo compostos de are
nitos ortoquartzlticos e pertencentes ã Formação Corotire não mencionan
do nenhuma outra unidade sedimentar. Posteriormente, o trabalho dê
Cunha et alii ( 1984 ) estende até às proximidades desta área a Forca
ção Rio Naja, parte superior da Formação Rio Fresco de Barbosa et aliT
( 1966 ), elevando a Formação Rio Fresco à categoria de grupo e dividin
do-o em duas formações: Igarapé Azul e Rio Naja. A nosso ver, é prova
vel a correlação da unidade 2 com a Formação Rio Naja, porém não elimT
namos a hipótese da unidade 2 constituir uma nova unidade litoestratT
gráfica.

Finalmente, caso se concretize a correlação da unidade 2
com a parte superior da Formação Rio Fresco ou seja a Formação Rio Naja,
a sua idade será superior a 1.800 m.a., baseado nas datações de intrusî
vas granlticas em sedimentos considerados como pertencentes à Formação
Rio Fresco ( Gomes et alii, 1975 ). Outros autores, como Barbosa et
alii ( op. cit. ), atribuem idade mais nova para a Formação Rio Fresco,
posicionando-a no Cambro-Ordoviciano.

UNIDADE 3

Esta unidade é representada por arenitos de coloração
amarelo esbranquiçada, âs vezes, cinza-escura, quartzosos, grãos subar
redondados, granulonetria variando de fina a grosseira, mal seleciona
dos, geralmente feldspáticos e matrizes argilosas. As principais estrü
turas sedimentarei observada foram galhas de argila e estratificaçãõ
cruzada planar. Na parte busal da unidade 3, bastante conglomerãtica ,
observaram-se em lâminas delgadas, elevadas proporções de fragmentos de
rochas metassedimentares, permitindo classif icá-las também como areni
tos l í t i s o s conglomeraticos. Suas matrizes são compostas por serieitaT
quartzo, goethifca, alanita, traços de zireão e apatita, mostrando âs
vezes considerável <jr»u de cristalização, sugerindo um baixo grau de me
tamorfismo.

Na área do Rio Cristalino a unidade 3 esta preservada
sob a forma de remanescentes na serrn do Hatão, originada por fenômenos
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tectônieos, and» agentes exâgenos modelaram as rochas exibindo um relê
vo OOB escarpas íngremes • abruptas. ~

Como foi analisado, o contato da unidadr 3 com a unidade
2 foi considerado discordante, tendo em vista a ocorrência de fragmen
tos de rochas aetassedimentares da unidade inxrajacente na parte basal
da unidade 3.

O ambiente de sedimentação da unidade 3 processou-se so
bre uma superfície de erosão da unidade 2, provavelmente através de umã
transgressão marinha com contribuição continental que, segundo Barbosa
( op. cit. ) , i assi» descrita; " A transgressão se deu principalraente
sobre rochas do Arqueano mas também sobre as rochas das séries Araxá.
Tocantins e da Formação Rio Fresco ".

As características dos sedimentos da unidade 3, envolven
do litologia e estruturas primárias, são correlacionadas àquela* dos sê
dimentos da Formação Goro tire descritas por Barbosa ( op. cit. ) . ~

OMZDADB 4

O conjunto de rochas ígneas intruslvas que cortai os me
tassedimentos na área do Rio Cristalino foi denominado, informalmente,
de unidade 4. £ composto por sienitos, granitos, dioritos e andesitos,
que refletem um certo grau de metamorfismo. Dentro desta unidade a fo
tointerpretação destacou um expressivo corpo de forma along&da COB> 13
km de comprimento por 1,5 a 3 km de largura. Neste corpo foi coletada
uma amostra de rocha de coloração rõsea-acinzentada, granuloaetria gros
seira, com textura grano-lepidoblastica, cataclasada, constituída essen
dalmente por feldspato potássico e aegirina-augita, tendo como acesso
rios: biotita, apatita, titar.ita e pirita, caracterizando uma compos!
çio sienítica. ~

As demais rochas intrusivas distribuem-se era forma de &
quês andes!ticos ou em corpos arredondados graniticos e dioriticos.

A falta de datação da suite de rochas intrusivas porten
centes â unidade 4 na área do Rio Cristalino dificulta a sua correlação
con outras suítes de rochas intr-jsivas da Plataforma Amazônica.

ESTROT0RA

As principais estruturas de caráter regional que cortas
a área do Rio Cristalino são os falhareentos de direção noroeste. Estas
estruturas foram modificadas pela ação de corpos intrusivas que propi
ciaram um rendilhado sistema de falhas em várias direções. ~

(fina grande falha, também de caráter regional, disposta
na direção E-W, localizada na parte mcâia da área, é evidenciada nas fo
tografias aéreas. Esta estrutura ê deslocada pelos falhasentos regiõ
nais e provavelmente seja resultante da reativação de antigas zonas dê
fraqueza do Complexo Xingu.

t>n conjunto de "grabens" e "horsts" associados a rochas
Intrusivas, disposto na direção noroeste, limitado por rochas do Cotnple
xo Xingu cons i tui a principal estrutura local, onde foram preservadas
as rochas da unidade 2 e Formação Gorotire ( figuras 2 e 3 ) .

Duas estruturas planare», que se cortam, estão desenvol
vidas nas rochas metassedimentares. A primeira, com a direção E-W 7
45°N, possivelmente esteja relacionada aos dobramentos regionais que
afetaram a Formação Gorotire, enquanto que a segunda, cora a direção
M70°W/65°NB, corresponde a uma foliação milonitica. A intersecção òes
tas duas foliaçôes produziu uma estrutura do tipo sigmóide c*racte..ísti
ca de zonas milonitizadas. ' ~

ANOMALIAS RADIOMETRICAS

O levantamento a e r o g e o f i s i c o real izado p e l o PGBC rave lou
na área do Rio C r i s t a l i n o 15 anomalias rad ioaé tr icas . Os r e g i s t r o s ana
l ó g i c o s mostram p i c o s , no canal de urânio , com amplitudes de 2 , 5 a mais
de 3 vezes o BG que são caracter izados no p e r f i l da anomalia AK-03 ( f i
gura 4 ) . "

Posteriormente, o levantamento executado por helicóptero
detectou 28 anomalias, algumas coincidentes com as do PGBC. 0 registro
analógico de uma destas anomalias é mostrado na.figura 4.
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Até o momento foram verificadas 19 anomalias, que penai
tiram selecionar como as «ais significativas as anomalias Wt-03 e K-037

A anomalia AN-03, cobrindo una área de aproxiaadaisente
150 ha, engloba U M série de manchas anômalas, subparalelas, alinhadas
segundo a direção H50OW « M70°N, delimitadas por valores radiowétricos
situados entre 140 a mais de 15.000 cps. Nas trincheiras escavadas fi
cou evidenciado gue a mineralização está conâicionada basicamente aos
planos de foliaçao cataclistica do arcósio pertencente à unidade 2 ( fi
gura 5 ). A tabela II mostra os teores médios de UjO» em trincheiras
abertas na anomalia AN-03.

A anomalia H-09 é um grupamento de várias anonalias de
tectadas pelo helicóptero. O levantamento radiométrico revelou qu* õ
conjunto destas anomalias forma uma única mancha, alinhada na direção
H30°E, delimitada pels isorada de 200 cps, com 4.000 m de comprimento
por 200 a SOO m de largura. Dentro desta mancha destacam-se valores
que variam de 500 a 15.000 cps ( figura 6 ). h mineralização ocorre en
volvendo galhas de argila nos arenitos da Formação Gorotire. ~

MINERALIZAÇÃO UKANfFBRA

MINERAIS DE URÂNIO

Na área do Rio Cristalino foram identificados os seguin
tes minerais de urânio: uraninita (UOi), kasolita (Pb(UO2)(SiO,)(0H>,xT
e meta-autunita (Ca(UOj) t (FO*) »6HiO) , ocorrendo, principalmente, em
arcósios da unidade 2 e arenitos da Formação Corotire.

MINERALIZAÇÃO PRIMARIA

Observações de ca.-npo e testemunhos de sondagens rostra*
que a uraninita está associada a planos de foliaçao cataclástica, prefe
rencialmente N70°W/65°NE, nos arcósios da unidade 2 ( foto 1 ). Estudo
auto-radiomicrogrãfico realizado por Brandão ( 1984 ) indica que a nine
ralização está também associada a material opaco escuro, que envolve os
grãos de quartzo e feldspatos ( fotos 2 e 3 ). Subordlnadanente ã
uraninita ocorrem magnetita, titanita, pirita, pirrotit*, calcopirita
e, mais raramente, arsenopirita. Análises químicas em amostras seletJL
vas de superfície revel.ui teores que atingem até 6,1* de UjO».

MINERALIZAÇÃO SECUNDARIA.

Os minerais secundários de urânio, resul tantes da a i t e
ração da uranin i ta , foram i d e n t i f i c a d o s , através das aná l i s e s por d i frã
trometria de ra ios X, como sendo k a s o l i t a e meta-autunita. Os n inera i s
que não puderam s e r ident i f i cados foram posicionados como pertencentes
ao grupo das guineas . Normalmente a mineralização secundária é enecn
trada preenchendo fraturas nos arcõs ios da unidade 2 ou envolvendo ça
lhas de a r g i l a nos areni tos da Formação Gorotire. Análises químicas eãv
amostras s e l e t i v a s de areni to da Formação Gorotire revelaram teores de
a té 3,6% de ü,Oi.

ORIGEM DA MINERALIZAÇÃO

Os conhecimentos preliminares do comportairento da r.inero
liz&ção e do contexto geo lóg ico da área do Rio Cris ta l ino p e m i t e n t e
cer algumas considerações para a origem da mineralização. Estas coral
dcraçôes são semelhantes aos concei tos genét icos es tabe lec idos por
Dahlkamp ( 1978 ) para os depósitos uraníferos do "Key Lake" l o c a l i z a
dos no nordeste de Saskatchewan, no Canadá. ~

a) Sobre as rochas do Complexo Xingu i n s t a l o u - s e a bacia
de sedimentação da unidade 2 , onde, provavelmente, devem t e r preva lec i
do condiçõei marinhas, com a formação de lagunas, propiciando um anbien
t e redutor favorável a preservação da matéria orgânica. I s t o conferiu
aos sedimentos da unidade 2 c a r a c t e r í s t i c a s de fáctee mais ou menos
cons tantes , contendo matéria orgânica no e s tág io s e n i l , que fo i submeti
da a uma temperatura variando Ce 230° a 33O°C. Durante a deposição d i
unidade 2 , as rochas f é r t e i s do Complexo Xingu forneciam para dentro âa
b a c i a , concomitantemente, sedimentos e urânio sob a forma de íon ou com
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plexo uranil. Processos tectônicos devem ter ocorrido «pôs * sedimenta
çio da unidade 2, conferindo-lhe um estágio d* motamorfismo incipiente?
bem coao recristalizando o urânio em «iraninita que, segundo Salas
( op. cit. ) , ocorre preenchendo os interstícios granulares da rocha
hospedeira.

b) Exposição e erosão da unidade 2 estabeleceria uma super
fície de discordância, caracterizada pela ocorrência de conglomerado bã
sal contendo fragmentos âe rochas metassedimentares na unidade sobrejã
eente. Assim sendo, sobre a superfície de erosão da unidade 2, deposita
raa-se os sedimentos da Formação Gorotire durante uma transgressão narT
nha, com contribuição continental. ~

Apôs a sedimentação da Formação Gorotire, seguiu-se o do
bramento regional da área que foi afetada por intensos falhamentos e in
trusões ígneas. A tectõnica de ruptura propiciou a formação de araadl
lhas estruturais na unidade 2 e na Formação Gorotire, constituindo- si*
em locais ideais para a concentração de urânio. As intrusões Igneas
contribuíram com fluidos hldrotermais, que provavelmente poderiam con
ter urânio, e também remobilizá-lo da unidade 2 para as armadilhas ei*
truturais, onde encontrou condições adequadas à precipitação. ~

c) Orna outra geração de ur&nio ocorreu através de processos
de enriquecimento supergênico, tendo em vista a concentração de mine
rais secundários envolvendo galhas de argila nos arenitos da Formação
Gorotire. A mineralização processou-se, através de percolação d* flui
dos, nas zonas de porosidade secundária originadas pelo intenso fratura
mtnto.

Infelizmente, no momento atual, não dispomos de datação
da mineralização de urânio. Sem dúvida, este parâmetro, logo se£a co
nhecido, fornecerá subsídios para esclarecer as nossas considerações sõ
bre a gênese da ocorrência uranífera na área do Rio Cristalino.

CONCLUSÕES

a) A unidade 1 corresponde ao Complexo Xingu; a unidade 2
provavelmente correlaciona-se com a parte superior da Formação Rio Fres
co, ou pode mesmo constituir-se em uma nova unidade litoestratigrãficaT
a unidade 3 corresponde à Formação Gorotire e a unidade 4 necessita de
datações geocronológicas para ser correlacionada com as suítes intrusi
vas da Plataforma Amazônica. ~*

b) O grande número de anomalias radiométricas detectadas,
os excelentes resultados das análises químicas de amostras coletadas em
superfície e a continuidade da mineralização mostrada nas trincheiras
sugerem para a área do Rio Cristalino um promissor pxospecto uranífero.

c) A luz dos conhecimentos atuais, podemos afirmar que as
mineralizações uraníferas, na área do Rio Cristalino, ocorrem em dois
contextos geológicos distintos, isto é, ao longo da foliação cataclásti
ca dos arcósios da unidade 2 e em galhas de argila dos arenitos da For
inação Gorotire, bem como preenchem fraturas em ambas unidades. ~

d) A origem da mineralização processou-se através dos se
guintes estágios: transporte de urânio em suspensão, concomitantemente*
com os sedimentos da unidade 2, para dentro da bacia de sedimentação;
recristalização e subsequentes processos hidrotennais, que remobiliza
ram o urânio até as armadilhas estruturais, onde encontrou condições a
dequadas 2 precipitação e, finalmente, uma outra geração de urânio for
nada por enriquecimento supergênico.
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TABELA I - ANALISES QUÍMICAS DE AMOSTRAS
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\ «100»
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trcfoi*
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utiti»
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•rciiii
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ti tiú»
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•rcftío
fi»-»7
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».«o
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2» KO
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SiQt
%
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».o

7Í.0
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7«,«
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»,4«

10,70

S,4S

9,33

t,«4

»,M

»,«

•,<•
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0 ,«
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I M
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0,22
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c*o

"0,10
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0 ^ »
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0 ,"
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«•«0
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1,15
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2,20

1.37
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TABELA I - TEOR MÉDIO DAS ANALISES DE AMOSTRAS
DAS TRINCHEIRAS - . ANOMALIA AN - 0 3

TRINCHEIRA

T-1

T-2

T-5

T-4

TEOR DE CORTE Ippm/Vfy)

MO

500

500

500

ESPESSURA (m)

3,2»

0,75

0,50

•,00

2,75

1,7»

TEOR MÉDIO (ppn/U,^)

1.200

3.400

1 tOO

5.900

5.100

1.500
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foco 2. arco* i o cost
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liação. Nicóis / / . ~

foto 3, foto anterior
co» mperposiçio do
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alguns granulos ie
opacos (uraninita).No
Car que a nineraliz^
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liação da rocha 7
Micáis / / .
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