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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - OBJETIVOS

O presente trabalho tem por objetivo a determina
ção de anomalias radiomêtricas primárias e seu significado,
assim como a identificação e classificação da fonte des
ta(s)anomalia(s) e, sua provável correlação aos minerais
uraníferos secundários que ocoirem na região.

1.2 - LOCALIZAÇÃO

A região estudada situa-se 20 km á NW do municí
pio de São Paulo, compreendendo parte deste e limites dos
municípios de Mairiporã (a leste) e Caieiras (ao norte),abran
gendo as localidades de Perus e Taipas. Ocupa uma área de
aproximadamente 40 quilômetros quadrados' entre as longitu
des 46°41'3T" e 46°45M4" W e as latitudes 23°23l05" e
23°27'29" S. As principais vias de acesso são a Estrada Ve
lha Sao Paulo a Campinas, Estrada da Parada, Rodovia Anhan
guera e. ferrovia que liga Santos a Jundial (Figura 1).

1.3 - TRABALHOS ANTERIORES

Referências bibliográficas abrangendo parcial ou
totalmente a região objeto deste estudo são numerosas*

A ocorrência de ouro nas cercanias do Morro do Ja
raguã, explorada durante o período colonial, motivou surgi^
mento dos primeiros trabalhos sobre a área. Posteriormente
DERBY (.1889) fez um "Retrospecto Histórico dos trabalhos
geográficos e geológicos efetuados na Provincia de São Pau
lo",apresentando-o no Boletim n9 1 da então "Comissão Geo
gráfica e Geológica da Provincia de São Paulo" (hoje InstJL
tuto Geológico da Secretaria da Agricultura do Estado de
São Paulo).
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KNECHT (1936) faz referências ã mineralogia dos
pegmatitos locais e suas implicações genéticas citanto a
ocorrência de autunita (uranita) bem como documentando a
ocorrência de uma pequena lente de petchblenda na Pedreira
DiSandro»constituindo-se este o único registro de mineral
primário de urânio em Perus até a realização do presente
trabalho.

MORAES REGO ft SOUSA SANTOS (1938) efetuam um estu
do detalhado dos grani tos da Serra da Cantareira es tabele
cendo a classificação de granodiorito para tais rochas rea
lizando também ensaios mecânicos.

AB1SABER (1947) retrata a "Georoorfologia da re
gião do Jaraguá" caracterizando a existência de pelo menos
três unidades distintas: uma "eruptiva" representada pelos
grani tos da Cantareira, com altitudes de 1.000 a 110 m, uma
segunda metamórfica representada por metassediroentos e meta
básicas do Grupo São Rogue; e uma terceira de ordem sedî
mentar representada por sedimentos da Bacia de São Paulo.

KNECHT (1950) escrevendo sobre as ocorrências mi
nerais do município de São Paulo faz um breve histórico so
bre os trabalhos que relatam a descoberta de ouro do Jara
guã. Mais adiante,cita as ocorrências de feldspato, caulim,
lepidolita, uranita (autunita), berilo, além de turmalina
na região de Perus, bem como alguns dados econômicos sobre
aproveitamento de alguns destes minerais.

ARGENTIÊRE (1953) em seu livro "Urânio e Torio no
Brasil" exemplifica a aplicação de um contador Geiger-Muller,
através de medidas radiométricas punctuais em Perus.

COUTINHO (1953) designa de adamelito ou granodio
rito conforme a riqueza de plagioclásio o "granito" tipo Pî
rituba da Serra da Cantareira.

ALMEIDA (1955) associa a tectônica moderna da Ser
ra da Cantareira ã deposição dos sedimentos das camadas de
São Paulo através de um grande falhamento aproximado E-W
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na Serra da Cantareira, um "deslocamento para oeste, do blo
co meridional que desceu num ângulo de 15 ..." quo deve ter
provocado a deposição das camadas de São Paulo". Salienta
ainda a"direção anormal deste eixo se comparadas com o pre
domínio absoluto" das direções NE do planalto de São Paulo.

COÜTINHO (1955) estudando os "Metaconglomerados e
rocha3 associadas ao Município de São Paulo" aponta o cará
ter de "depósito basal de formação para os primeiros e suge
re a inclusão das rochas xistosas que ocorrem a NE da área
por ele estudada (W de Taipas)", em uma série mais antiga
(Arqueana) que a Serie Açungui.

FRANCO, R.R. (1958) associa as variações da mine
ralogia dos xistos micãceos do Grupo São Roque e a ocorrên
cia de hornfels (calcossilicatados) a fenômenos de "Termo
roetamorfismo" (metamorfismo de contato) causados pelas in
trusivas ácidas.

CAMARGO ft COÜTINHO (1960) citam a ocorrência de
Beta-Uranofanio em Perus, em cavidades poliédricas, aventan
do a possibilidade de uma origem hidrotermal para o mesmo
que parece provir da alteração "in situ" de cristais prima
rios, como sugere o contorno poliédrico das cavidades em
que se encontram.

MATAKO (1960) efetua para a C.N.E.N. o "Radiometric
Reconaissance Rio de Janeiro, São Paulo and Perus Area,Bra-
zil".

CORDANI et alii U961), estudando a geologia da
região do Jaraguá, propõem, a seguinte seqüência dos eventos
geológicos na região:

1 - Sedimentação elástica predominantemente gro£
seira sobre o embasamento cristalino.

2 - Magmatismo básico.

3 - Dobramentos e falhamentos transcorrentes com
metamorfismo regional durante o Prê-Cambriano, culminando
com intrusão de corpos granlticos tardi a pós-tectônicos.
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4 - Erosão paleozõica-mesozõica acompanhada de
soerguimentos e falhamentos normais com inicio de nova fase
erosiva.

5 - Sedimentação recente (cenozôica inferior até
hoje).

GOMES (1962 e 1971) e GOMES et alii (1964-1968)
pesquisaram os anfibolitos da região do Jaraguâ, através de
análises químicas quantitativas, mineralógicas e texturais
visando a determinação da origem destas rochas e dividindo
as ocorrências em duas zonas (A e B). Uma afetada unicamen
te por metaitéOrfismo dínamo-tennal e uma segunda nas proximi
dades da Serra da Cantareira,afetada por provável metamor
fismo de contato decorrente da intrusão do "Granito Piritu
ba".

CORDANI et alii (1963) estudaram pormenorizada
mente as rochas calcossilicatadas da Região de Perus, SP"
atribuindo para estas uma origem por metamor fismo de conta
to decorrente da atuação das intrusivas "graniticas" do ti
po Pirituba sobre calcários magnesianos impuros intercala
dos nas rochas pelíticas regionais.

GABELMAN (1963) referindo-se a ocorrência e dis
tribuiçao dos minerais de urânio em Perus, estimou em 5% a
porcentagem de fraturas mineralizadas nos pegmatitos. Mais
adiante em seu relato, enfocando a origem do urânio, admite
ser este proveniente da lixiviação de pequenos corpos irre
gularmente distribuídos de turmalina-granito ou pouco pro
vavelmente, superposição de veios ("stockworks") na área
pegmatítica num período de mineralização terciário.

HASUI (1963) estudou os granitos turmaliníferos
de Perus citando segundo dados de HENRI MAU, que a ocorrên
cia de minerais secundários de urânio em diaclases obedece
a orientação preferencial N70W30SW.

ALMEIDA (1964) divide geomorfologicamente o Esta
do de São Paulo em cinco grandes províncias abrangendo 16,
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zonas e 6 sub-zonas. Coloca os corpos intrusivos da Canta
reira e Morro do Tico-Tico, bent como os metamorfitos do
Grupo São Roque, dentro da Província do Planalto Atlântico,
nas zonas da Serrania de São ftoque e Planalto Paulistano.
Descrevendo a origem do Planalto Faulistano, cita a associa
ção desta â destruição da superfície Japi e ao estabeleci
mento da superfície erosiva do Alto Tietê durante o Terciâ
rio, e o desenvolvimento de falhamentos provavelmente duran
te o Plioceno. Discorrendo sobre a origem das grandes for
nas de relevo da Serrania de São Roque admite como fatores
originários destes, os mesmos associados a formação do Pia
nalto Paulistano.

CAMARGO (1965) em sua tese de cátedra afirma que
"em Perus o urânio primário se encontra nos minerais pegma
ti ticos, principalmente na apatita, a qual apresenta um teor
de urânio de 56 ppm, bastante elevado em relação â média das
rochas magmaticas ãsidas e em relação ao teor dos demais nd
nerais primários associados".

CORDANI ft BITTENCOURT (1967) apresentam o resulta
do de 56 datações em rochas do Grupo Açunguí através do me
todo K-Ar, incluindo oito amostras coletadas na região de
Perus.

PENALVA ft HASUI (1970) caracterizam o corpo intru
sivo do Morro do Tico-Tico, identificando-o como um grani
to verdadeiro ligado em profundidade ao batólito da Serra
da Cantareira, descrevendo como principais minerais consti^
tuintes o orotoclãsio pert!tico, o quartzo e o plagioclá
sio e como acessórios a muscovita, biotita, granada, apati-
ta e zircão.

CORDANI ft KAWASHITA (1971) determinam através do
método Rb-Sr idades de ce -ca de 610 e 540 m.a. para as ro
chás intrusivas tardi e pós-tectônicas do Grupo AçunguI in
cluindo os grani tos da Serra da Cantareira e os granitos tur
maliníferos de Perus.

COUTINHO (1972) em seu trabalho "Petrologia do
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Pré-Cambriano de Sãc Paulo e Arredores" discuta a origem
das rochas granitóides do tipo Pirituba e da origem a partir
de uma fusão parcial nas zonas profundas dos sedimentos
geossinclinicos e intrusão subsequente, indicando ainda o ca
lor gerado nestas ascensões magmaticas palingenéticas" como
provável agente térmico causados das transformações metamõr
ficas regionais. Tomando por base seu mapa de fácies meta
mõrfico, associa a existôncia de auréola metamôrfica ao re
dor do "stock" do Tico-Tico a possível influência parcial
de calor magmâtico.

HASUI * HAMA (1972) através do método potássio-ar
gônio estudam a geocronologia do Grupo São Roque. Determinam
as idades de 613 m.a. para o granito tardi-põs-tectônico Anhan
guera, 645 m.a. para o Granito Pirituba e 714 m.a. para os
epimetamõrfitos do Grupo São Roque.

Especial atenção merece o projeto da C.P.R.M. (ju
nho, 1975) "Projeto Sul de São Paulo" feito sob contrato en
tre CBTN e CPRM o qual teve por objetivo o levantamento ra
diométrico de uma área de 16.000 km através de 5.000 km de
perfis, com observações de 2 em 2 km no qual se recomenda o
estudo detalhado das intrusões graníticas posteriores ao Gru
po São Roque bem como suas relações de contato visando a ob
tenção de novos dados que ampliem as chances de se obter a
localização de depósitos de minerais de urânio.

HASUI et alii (1975) consideram insuficientes as
semelhanças litológicas, metamõrficas e cronológicas para o
estabelecimento da unidades estratigrãfica do Grupo São Ro
que como extensão do Grupo Açunguí. Referem-se ao Grupo São
Roque como parte de "outro sistema de dobramento situado a
NW do Sistema Apia! e paralelo a este". Define a ocorrência
do Grupo São Roque dentro da zona de Transcorrência de São
Paulo".

1.4 - HISTÓRICO

Desde a primeira metade do século a região de Pe
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rüs ê conhecida pela variedade mineralõgica contida em seus

pegmatitos e granitos turmaliníferos, bem como por suas

feições texturais e estruturais.

Surgiram naquela época trabalhos descritivos e ai

guns semi-quantitativos a respeito da região onde era men

cionada a ocorrência de minerais uranlferos como a uranita

(autunita) e petchblenda (esta ultima obtida através do ba

teamento do produto de alteração dos granitos turmalinífe

ros e pignatitos de Perus).

A existência de apatita uranlfera (56 ppm) na re

gião a?iada a ocorrência de descontinuidades estruturais

preenchidas por minerais secundários de urânio suscitou a

idéia de que estes últimos seriam provenientes da primeira

por processo intempêrico.

Não havia sido ainda investigada a existência de

urânio contido na alanita, granada e zircão.

As grandes massas graníticas pegmaclticas irregu

larroente meteorizadas, a mineialogia complexa dos pegmati

tos se comparada com outros pegmatitos periféricos ao Graoi

to Pirituba poderia sugerir a existência de mineral uranífe

ro primário constituindo veios hidrotermais em subsuperfí^

cie ou níveis topográficos mais elevados atualmente erodi

dos.

A ocorrência de minerais rairraequíticos, berilos

bombardeados atomicamente (comunicação verbal do Professor

Doutor Darcy P. Svisero) e veios de quartzo enfumaçado são

indícios de intensa radioatividade atuando na área.

Além disso, a existência de minerais uraníferos

secundários perfeitamente cristalizados preenchendo cavida

des anteriormente ocupadas por cristais euhedrais nos pegma

titos sugerem a ocorrência de minerais uraníferos prima

rios em tais cavidades e que teriam originado os atualmen

te existentes.

Geograficamente, a zona minera li zada em urânio
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situa-se junto ao município de Perus, concentrando-se predo
minantemente em pegmatitos e granitos turmaliniferos, não
tendo-se noticias dos mesmos em outras áreas pegmatlticas
relacionadas ao Granito "Pirituba". Igualmente não se veri^
fica nos demais pegmatitos a variedade mineralôgica ali
presente.

A ocorrência de minerais uranlferos secundários se
restringe aos corpos de granitos turmaliniferos e pegmati^
tos associados.

Contagens radiometricas efetuadas na área revela
ram um "background" elevado na região e a existência de
fontes com até duas vezes este valor,explicada pela provável
existência de um horizonte extremamente oxidado dos pegmati
tos uraníferos por onde a água percolara (GABELMAN, 1363).

Estas observações estimularam-nos a fazer um estu
do mais pormenorizado do distrito de Perus, com vistas â ca
racterizaçao da fonte dos minerais uraníferos secundários
ali existentes.

1.5 - DADOS FISIOGRÂFICOS

1.5.1 - Geomorfologia

Segundo ALMEIDA (1964) que dividiu a geomorfolo
gia do Estado em cinco macroregiões, com divisões menores,
em seu trabalho "Fundamentos Geológicos do Relevo Paulista",
pode-se enquadrar a região estudada dentro do Grupo I, re
presentado pela Província do Planalto Atlântico. Este Gru
po é subdividido em onze zonas, duas das quais caracterizam
o relevo da área era questão.

A separação entre as duas zonas na região é difl
cil, podendo-se considerar a área como uma zona de transi,
çâb do relevo típico da zona do Planalto Paulistano, a sul
da área, para a Serrania de São Roque com feições geomorfo
lógicas de destaque na região. Assim sendo, a zona do Pia
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nalto Paulistano que abrange no Estado uma área de 5.000 km

esta ai representada por feições topográficas de altitude

média (cotas 700*900 m) constituindo um relevo suave com

drenagem dirigida para o Tietê.

Bem caracterizada na área»está a Serrania de São

Roque representada por um planalto cristalino de relevo acî

dentado, resultado de forte dissecação (caráter montanhoso).

Suas maiores elevações estão relacionadas ao maciço granlti^

co da Cantareira que em alguns pontos (Serra da Ajuá) atin

ge valores em torno de 1.150 m, bem como pela Serra dos

Cristais e Morro do Jaraguá, estes dois últimos no extremo

SW da área. Aqui igualme te as águas se dirigem para o rio

Tietê, estando fortemente condicionadas às estruturas geolô

gicas locais, tais como xistosidade e falhamentos. Os áes

níveis são apreciáveis, visto que seus vales situam-se em

torno da cota 600 e 750 m.

Desta maneira, observa-se na região três classes

altimétricas: aquelas representadas pelas várzeas dos cur

sos d'água em sedimentos recentes acumulados em vales fecha

dos e mesmo entalhando metassedimentos ao redor da cota 650m,

as cotas entre 700 e 900 m representadas por pequenas ele

vações das rochas metassedimentares que em casos extremos

atingem os 1.100 m nas proximidades da Serra dos Cristais,

e um relevo mais acidentado representado pelos quartzitos

do Morro do Jaraguã com altitude média em torno de 1.200 m

e pelo maciço granitico da Cantareira,com elevações da or

dem de 1.100 m inferiores ao do quartzito, devido sua menor

resistência ao intemperismo.

Observou-se que as cotas mais baixas correspon

diam igualmente aos núcleos pegmatlticos de Perus, mais fa

cilroente alterãveis, ocupando cotas em torno de 750 m, infe

riores à média dos valores mínimos que se situaram em tor-

no da cota 800.
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1.5.2 - Clima

Segundo a classificação de KÔPPEN o clima da re
gião é do tipo Cfb, ou seja, clima mesotérmico úmido sem es;
tiagem. A temperatura média do mês mais quente é inferior
a 22°c, com pluviosidade variando entre 1.100 mm e 2.000 mm.
Ê clima típico de áreas serranas mais elevadas. Os solos
locais estão representados por litossolo fases substratum
granito-gnaisse e filito xisto e latossol vermelho amarelo.

Naturalmente variações locais no comportamento
climático definido regionalmente, se fazem sentir em fun
ção da natureza e densidade da vegetação, topografia e pro
ximidade da faixa litorânea.

1-5-3 - Vegetaçlo

A região ora estudada, encontra-se em terrenos ou
trora ocupados pelas florestas latifoliadas, saJíentando-se
na porção abrangida pelas Serras da Cantareira e Ajuã um
subtipo designado floresta latifoliada tropical úmida de ea
costa, que encontra-se parcialmente preservada.
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2 - METODOLOGIA

2.1 -METODOLOGIA GERAL

Primeiramente foi elaborado um plano de trabalho

escolhendo-se a área a ser levantada através do percurso de

perfis a passo ou veículo e definindo o levantamento radio

geológico como primeiro passo para o estudo da área. Em se

guida foram efetuadas medidas radiomêtricas e de controle

com coleta de amostras nos pontos anômalos ou quando sua

identificação requeria análise de laboratório. A interva

los médios de 500 metros eram feitas tais medidas bem como

descrição do ponto observado e medidas estruturais.

Paralelamente ãs nedidas no campo, procurava-se

analisar visualmente, através de esboços gráficos, a rela

ção entre as observações feitas nos pontos visitados (Figu

ra 2).

Os dados resultantes deste levantamento foram ta

belados e agrupados para confecção de mapas de: ISORADS

(isointensidade) de contagem total do aparelho; razão conta

gem total/contagem ambiente (designada "background") e geo

lógico. Os dados estruturais e radioroétricôs receberam um

tratamento estatístico simples para o estabelecimento de

tendências.

Obteve-se assim, uma área de interesse para deta

lhamento. Realizou-se então, a coleta de amostras para aná

lises de laboratório. Procurou-se individualizar algum nd

neral primário de urânio, inicialmente, pelo método de dî

fração de raios X, e macroautoradiografia, porém estes não

produziram resultados satisfatórios. Utilizou-se, então, a

técnica de emu1são nuclear, obtendo-se assim os primeiros

resultados. Passou-se a seguir ã utilização de microssonda

eletrônica e espectrometro y de laboratório.

Novamente os dados obtidos foram analisados, per
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mitindo o estabelecimento das observações contidas neste tex
to.

2.2 - LEVANTAMENTO RADIOGEOLÕGICO

Tendo por base a ocorrência dos minerais uranlfe
ros secundários na área e os indícios da provável existência
de ocorrência de maior interesse econômico (vide item 1.4),
optou-se por um reconhecimento radiogeolõgico, visando deli
mitar extensão, expressão e número de anomalias com o intui
to de circunscrever uma área de maior interesse para detalha
mento, sendo tal procedimento de caráter rotineiro na pros
pecção de urânio (MACIEL et alii., 1973).

Primeiramente, procurou-se todos os levantamentos
porventura existentes na área, voltados ao reconhecimento ra
diométricô. Obteve-se quatro comunicações (ARGENTIÊRE,1953;
MATZKO, 1960; GABELMAN, 1963; CPRM, 1975) de caráter reçio
nal e expedito contendo referências a região anômala de Pe
rüs.

O Projeto Sul de São Paulo abrangeu a área com pon
tos de medida a cada 2 km enquanto os demais trabalhos se ba
searam em perfis regionais ou contagens punctuais.

Com base na bibliografia existente sobre a área,
foi delimitado um polígono, que abrangesse, as várias unida-
des litolõgicas presentes no local visando a caracterização
das tendências de cada uma com referência ao seu comportamen
to radiomêtricô.

Partiu-se então, para a escolha da instrumentação
mais adequada. Igualmente, observou-se a bibliografia, pro-
curando-se comparar os diversos aparelhos disponíveis, optan
do-se pelo uso do cintilômetro com base nos dados do Anexo
2, na disponibilidade do aparelho e apôs constatar a baixa
sensibilidade e elevada flutuação nas contagens de um conta
tor Geiger-Muller testado em uma das pedreiras da região.
Foi utilizado um cintilômetro marca MICROLAB, modelo 346.,
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registrado sob o n9 30, pertencente ao Departamento de Re

cursos Minerais da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Do estudo do tipo de material a ser medido, optou-
-se por rocha si, visando determinar radioatividades prima
rias em rocha fresca. As medidas em solo e rocha alterada,
sô foram efetuadas em locais onde não havia afloramento de
rocha sã. Além disso, cogitou-se da possibilidade e conve
niência de se efetuar análise geoquímica de solos. Porém,
devido a qrande mobilidade geoquímica do U, bem como a topo
grafia relativamente acidentada da região, aliado ao fato
de provável contaminação, devido ã proximidade da área urba
nizada, poderiam conduzir a uma interpretação errônea dos
dados obtidos, motivo pelo qual não foi feita amostragem
geoquímica dos solos.

Para controle dos fatores de influência na reação
do contador (cintilômetro) tornou-se a precaução de se efe
tuar contagem ambiente de radiação (contagem de fundo - BG),
medida de carga das baterias, medidas de temperatura, leitu
ra altimétrica em cartas topográficas 1:10.000 de 1974 do
GEGRAN, notação da posição geomorfolõgica (vale, planalto,
meia encosta, etc.) e notação do estado de alteração do ma
terial examinado (rocha sã, alterada, solo de alteração,etc.)

Sobre a folha topográfica, estudou-se as princi
pais vias de acesso, sua dificuldade, geologia abrangida
e prioriJade de execução. Assim sendo superpondo-se um pa
pel vegetal sobre a planta dfcfiniu-se três tipos de perfis.
Um perfil A (principal) de orientação aproximada N-S, cor
respondendo a antiga estrada São Paulo-Campinas, cortou to
da a região. A partir deste, outros perfis foram executa
dos abrangendo as áreas a E e W recebendo as designações
I, II, III, IV, V, etc. e 1, 2, 3, 4, etc. Além destes per
fis, no campo, foram escolhidos mais alguns que foram desig
nados por Opl, 0p2, etc.

Os perfis foram percorridos parcialmente de veí,
culo e parcialmente a pé com paradas a intervalos de apra
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xiaadamente 500 n para observação de afloramentos e realiza
ção de medidas objetivando una produção satisfatória e obten
ção de contagens representativas. Este espaçamento fo? de
terminado apôs constatar-se resultados não muito satisfato
rios com espaçamentosmaiores e menores.

Una vez no campo utilizou-se de um altimetro
Pauling para controle aitimetricô. Porém, o uso do aitime
tro. aumentava muito o tempo de permanência em cada aflora
mento tendo-se optaáo apenas pelo controle aitimetricô das
cartas do Gegran.

Após a atividade de campo, passou-se ao tratamento
dos dados obtidos e a confecção de mapas e perfis radiogeoló
gicos.

2.2.1 - Medidas Radiométricas

Em cada ponto foram feitas um mínimo de duas medi
das com anotação da carga da bateria. A saber:

1 - Medida de radiação y ambiente ("background "BG) :

O contador era colorado a altura de 2 m, apontado
para o alto, afastado de afloramento cerca de 10 m ou mais
e a contagem era lida no mostrador de agulha até se estabiljL
zar, num período não inferior a 2 minutos. Tais contagens
eram realizadas no fundo de escala 150 c.p.s. rápido e 150
c.p.s. lento. Quando necessário era aumentado o fundo de es
cala. 0 registro deetas contagens era feito no intervalo
médio âb oscilação da agulha, ou seja, entre os valores que
ela se situava. Ex. 80-90 c.p.s.

2 - Medida de Radiação y do Afloramento ("contagem
total"):

Estas contagens eram efetuadas com o contador em
contato com a superfície da rocha ou solo em observação. Ge
r a Intente eram realizadas três medidas do afloramento: j. 1 mi
nuto com fundo de 150 c.p.s. rápido; uma até a estabilização
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de 150 c.p.s. lento; e uma >, 1 minuto de 500 c.p.s. rápido,
visando a confirmação das duas primeiras. Nestas medidas
somente uma superfície da fonte era mantida em contato e/ou
próxima ao tubo detector. Tal procedimento objetivava a dî
minuição dos efeitos de massa e cavidade. Somente nos ca-
sos de áreas anômalas a contagem era feita com seletores su
periores a 500 c.p.s. rápido, e neste caso, eram verificadas
com outros de maior fundo ou menor fundo de escala, em perío
dos iguai* ou superiores a 2 minutos.

Procurou-se também realizar contagens de fontes
de água sempre que estas estivessem próximas ao ponto de in
teresse, pois não se objetivava este tipo de material. Assim
sendo, efetuou-se, duas medidas: uma a jusante do açude pró
xiroo a ROCHAGUA e outra próxima a Pedreira Rafael Di Sandro,
não tendo-se registrado valores anômalos.

Qualquer irregularidade com o aparelho também era
anotada. Observou-se poi algumas vezes, mal contato no fio
do detector próximo â caixa de bateria já no íinal dos traba
lhos.

As anotações constantes de cada ponto constam do
Anexo 1.

Quando ocorria mais de uma litologia num ponto,eram
realizadas medidas em cada uma, anotando-se para efeito de
cálculo aquela representante do maior valor, Lo mesmo modo,
no caso de se constatar um ponto anômalo, interrompia-se tem
porariamente o caminhamento para tentar-se determinar a fon
te desta, a existência de uma anomalia de maior valor, bem
como, a coleta de amostra e "croquis" de localização da ano
malia, anotando-se a maior contagem então registrada.

Os pontos eram locados em base cartográfica do
Gegran e localizados ou por referência da própria planta, ou
por passo aferido, ou ainda por odômetro do veículo.
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2.2.2 * Medidas de Controle

Apesar da pequena penetração do cintilômetro y
portátil (10-20 cm)» bem como de sua relativa estabilidade
térmica (5-50° C) em nosso clima, foram previstas variações
nas contagens totais devido a diversos fatores (Anexo 2) co
mo observado em trabalhos anteriores (CPRM, 1975). Assim
sendo, realizaram-se os seguintes controles:

a*. Medidas de temperatura

Foram efetuados com um termômetro de bulbo estran
guiado graduado em grau °F (Farenheit). As leituras eram
feitas em cada ponto, após a estabilização do nível de mer
cúrio. Ao fim das medidas os valores foram convertidos em
°C (graus centígrados).

b. Medidas altimêtricas

Inicialmente, fixou-se o RN da Pira do Ipiranga
como estação 0 (zero) do caminhamento ai time tricô, com con
trole diário de temperatura, pressão e horário realizado
através do Aeroporto de Congonhas e levantamento de campo
com um altimetro tipo Pauling associado a medidas de teatpe
ratura e horário.

Porém tal procedimento mostrou-se bastante moroso,
sendo substituído por controle através de base cartográfica,
na escala 1:10.000 do Ge^ran com curvas de nível de 5 em 5m,
permitindo uma resolução de 2,5 m. A locação dos pontos na
carta era obtida através de pontos notáveis do terreno,cons_
tantes da carta.

c. Medidas de tempo

Visando obter-se um bom numero de contagens num
intervalo de tempo semelhante em todos os pontos analisados
foi efetuada a cronometragem das contagens.

Eram feitas através de cronômetro marca TOHEN

parcial e total izador a toda corda em cada ponto e para ca
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da Medida.

d. Medidas de carga de bateria

O conjunto de quatro pilhas de 1.5 V cada, era te£
tado antes do inicio de cada contagem através de seletor
apropriado do cintilômetro e leitura no visor do aparelho.
Era anotado sempre o valor de referência em c.p.s. e o posi^
cionamento em relação â escala (em azul) de efetividade da
bateria.

e. Efeito de massa e topografia

A posição descritiva dos pontos era anotada em
termos de: meia encosta, topo ou alto topográfico, vale, pia
nalto, várzea, parede de cavidade, chão de estrada, etc, vî
sando a indicação de possível efeito de massa e/ou da topo
grafia.

f. Grau de alteração do material examinado

Estabeleceu-se o seguinte critério designativo do
estado de alteração do material examinado:

SA - solo de alteração de rocha. Apresenta-se in
tensamente intemperizado; oxidado com cores totalmente dife
rentes da rocha oricinal, porém, preserva a estrutura da ro
cha mãe, não apresenta consistência.

RD - rocha decomposta. É a rocha em estado avança
do de alteração, porém, com boa parte dos minerais da rocha
original, ainda preservados. A ustrutura e textura são ob
servaveis, porém, sua consistência é pequena.

RS - rocha sã. Apresenta todos os seus constituin
tes minerais, visualmente inalterados. Elevada consistência
e sem indícios de oxidação. Mesmo os minerais mais insta
veis ao interoperismo estão preservados. Texturas e estrutu
ras aparecem bem destacadas.

Deste modo em cada ponto o material era examinado
antes da contagem recebendo uma destas classificações objeti^
vando-se a determinação de possível fonte de variação das
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contagens, uma vez que o material alterado apresentaria uma
perda no seu conteúdo uranífero, bem como atenuaria as emi£
soes gama provindas da rocha sã sob o material mais altera-
do de cobertura (solo ou rocha).

2.2.3 - Amostragem

Primeiramente, coletou-se amostras de anomalias e
de classificação desconhecida, rotulando-se as mesmas, com
fita crepe adotando-se três caracteres para identificação:
o primeiro indicava o perfil de coleta; o segundo, o ponto
de coleta; e, o terceiro, a letra correspondente à amostra
do local, em ordem alfabética conforme o número de amostras.

Posteriormente, na fase de detalhamento, estabele
ceu-se uma numeração seqüencial em algarismos arábicos refe
rindo-se em folha â parte, ao local de coleta.

As amostras coletadas na fase de reconhecimento
radiogeológico eram extraídas, para identificação petrográ
fica ou de ponto anômalo de um afloramento, quando este exi£
tia.A seguir elas eram rotuladas e guardadas , separadamente
de outra anteriormente coletada,em locais diferentes. Já as
amostras obtidas para autoradiografia, microssonda e espec
trometia y consistiram de amostras portadoras de minerais
radioativos uranlferos secundários, amostras com grande va
riedade mineralõgica e amostras claras, embaladas indivi
dualroente após rotuladas. Tanto as primeiras como estas úl̂
timas apresentaram tamanho manual.

Para as análises através da microssonda eletrônjL
ca, obtiveram-se seções polidas das partes mais escuras das
amostras utilizadas anteriormente. Estas mesmas amostras
(excetuando-se as seções de microssonda e autoradiografia)
foram lavadas, somente com água, moldas individualmente em
quantidade de aproximadamente 100 g, embaladas em sacos piás
ticos e rotuladas para fins de análise espectromêtrica.
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2.2,4 - Levantamento geológico

Foi realizado com base nos procedimentos usuais de
mapeamento geológico,utilizando-se de fotos aéreas e bases
cartográficas, complementando-se com o trabalho de campo
através do exame de afloramentos e medidas estruturais.

2.3 - NICROAUTORADIOGRAFIA ALFA (TÉCNICA DE EHULSXO NUCLEAR)

Embora possa constatar-se em alguns pontos da área
elevada radioatividade, a identificação dos compostos respon
sáveis por tal comportamento não é passível de ser feita a
olho nu. Optou-se então, pelo emprego da autoradiograf ia que
permite ao mesmo tempo precisar a localização da origem de
tal radioatividade bem como, estimar os teores de U e Th.

As emulsões fotográficas normais são sensíveis aos
raios alfa, beta e gama e, devido, ao poder de penetração re
lati vãmente alto das partículas beta e gama, estas emulsões,
produzem una autoradiografia bastante difusa. Por outro Ia
do, as emulsões sensíveis às partículas alfa são pouco afeta
das a luz visível e aos raios beta e gama, mas são ativadas
por partículas energizadas como os protons, mesons e partícu
Ia alfa. Uma vez que as partículas alfa são as menos pene
trantes dentre as radiações naturais, estas produzem efei^
tos ionizantes de pequeno alcance (ou curso) e emulsões sen
síveis aos traços alfa, fornecem uma melhor definição de ima
gem, pois devido ao elevado poder de penetração as radiações
6 e Y tendem a atravessar a emulsão nuclear deixando apenas
registros de pontos submicroscõpicos que irão produzir um
enegrecimento do fundo fotográfico, enquanto as partículas ai
fa, permitem o registro do seu percurso no filme. Além dis
so, a granulação das emulsões o sensíveis são de cinco a dez
vezes menores que das emulsões fotográficas ordinárias pernd
tindo, portanto, um elevado grau de resolução.

Uma lâmina de emulsão nuclear alfa-sensível, é co
locada em contato com uma seção delgada ou seção polida de
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de rocha ou mineral, expondo-se durante um tempo suficiente
para obtenção de traços. O conjunto i então, desmontado e
revelado.

Os traços da partícula alfa são então observados
na autoradiografia ao microscópio juntamente aos locais da
seção delgada de onde foram emitidas.

A interpretação quantitativa da autoradiografia ê
feita com base no conhecimento do comportamento da particu
Ia alfa no interior do mineral radioativo e na emulsao foto
grafica. Neste sentido, podemos utilizar estudos de BRAGG
« KLEEMAN (1905) e YAGODA (1946).

Lei de BRAGG * KLEEMAN

"0 poder da retardamento S de um átomo em relação
a partícula alfa é proporcional a raíz quadrada de sua mass
sa atômica".

x ^ ^
S o /TT~ou S = K IT~"M~

onde:

S - poder de retardamento do átomo ou conjunto de
ãtomos, se a energia da partícula, é consumida em ação dire
ta sobre os átomos e não desviada para a dissociação das ljL
gações moleculares ou excitação das mesmas (RUTHERFORD).

X - Constante.

2.3.1 - Permeabilidade

O conceito de permeabilidade foi introduzido por
yAGODA (1946) referindo-se ao meio em que a partícula alfa
se desloca. Desta maneira, foi possível o uso desta técni^
ca de modo quantitativo.
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Se este

COM as quantidades a, , a2, a.

io i constituído de átomos A., A,, O • • '

e de massas atômicas M,,

!«# M-... a permeabilidade do meio sera dada pela expressão:

I A • • •
n
£

1=1

M,

A distância percorrida pela partícula o no meio

será função da permeabilidade deste. Tal permeabilidade, ê

tomada com referência â permeabilidade do ar que ê adotada

como padrão, da seguinte maneira:

ementos

°2
N2

Outros

% no ar

0,23024

0,75539

0,01437

1,00000

M

4,000

3,742

6,324

f

0,021

2,827

0,091

* 3,839

Com base nesta referência e considerando-se a com

posição da emulsão fotográfica, o percurso da partícula a é

da ordem de 38,4v (calculado), observando-se valores médios

de 41M (ao microscópio).

2.3.2 - Formas dos traços

0 traço das trajetórias de partículas a dos ele

mentos emissores que tem meia vida longa, apresenta-se esta

tisticamente na forma linear simples, na emulsão, sendo seu

comprimento proporcional ã energia cinética a exemplo dos
238

traços emitidos pelos isótopos do grupo ü, quando autora

diografados, apresentando traços orientados conforme distri,

buição do urânio em todos os sentidos.
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Jâ quando o átomo emissor te» meia vida corta, a
exemplo do grupo Th, os traços sio con Maior probabilida
de, radiais, originando-se de UM ponto COMUM onde se locali^
za o átomo.

Vai característica, ajuda a classificar os Mine
rais radioativos autoradiografados.

Exceto o isôtopo ü que apresenta estatisticamen
te traços radiais os deaais isótopos de U, produzem traços
lineares caóticos. Entretanto o U existe em concentração
Muito baixa na natureza, os traços lineares de partículas ai

238 ""*

fa dos minerais podem ser atribuídas ao 0. Enquanto o
11i apresenta predominantemente traços radiais, a partir de
pontos comuns.

2.3-3 " Teores dos elementos radioativos

Para o cálculo de teores de elementos radioativos,
calculamos Ta.

To e contagem de tragos

tempo x área

Para determinação dos teores de tório e ü, YAGODA
desenvolveu a seguinte relação:

Ta = (25,73 U + 7,8C Th + 0,0021 Sm) T

onde:

Sm • teoz de Samário
Th * teor de Tõrio
U = teor de Urânio

Na prática devido a baixa contribuição do Samário,
considera-se a fórmula:

To • (25,73 ü + 7,80 Th) T

Sendo T a permeabilidade do mineral ou grupo de mi

nerais emissores das partículas alfas.
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Assim sendo, o teor de Th será:

Th m Ta

7,84*

e o teor de U

ü m Ta
25,73T

Neste trabalho considerou-se o tempo de 3,132 x
10 segundos e dividiu-se dois tipos de área:

área total: considerada constante, sendo a área
em cm da micro foto sem ampliação;

área restrita: coberta unicamente pelo foco ra
dioativo e contida dentro da área total, apresentando con
centração de traços e dimensão variável.

Adotou-se ainda, somente a área total quando não
se constatou nenhum foco evidente e sim unicamente traços
esparsos na microfoto.

Quanto aos valores de permeabilidade (FUJIMORI,
1974) adotou-se a média dos minerais:

Alanita
Apatita
Quartzo

Média

T
T
*

« 6,3
- 5,2
= 4,6
= 5,4

Justificando-se tal critério em função da presen
ça de tais minerais nas lâminas examinadas e come prova
veis minerais portadores de ü e Th.

Logo:

Th m contagem de traços
3,132 x IO6 x área x 7,8 x 5,4
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O m contagem de traços
3,132 x IO6 x área x 25,73 x 5,4

2.3.1» - Revelação do filme

Após 879 horas de exposição (3,132 x 10 seg) a
montagem foi desfeita para revelação do filme, tomando-se
a precaução de anotar pontos de referência no filme e na
emulsão para correlação posterior ao microscópio.

Foram revelados e fixados com revelador e fixador
comerciais de raios X da Kodak.

Concluída a revelação, o conjunto emulsão e seção
delgada foi novamente montado segundo as posições de conta
to e levadas ao microscópio para análise e obtenção de nd
crofotos.

2.3.5 - Microfotografias

Ao microscópio localizaram-se pontos, linhas e
áreas de concentração de "Alfa-Tracks" que foram fotografa
dos. Para tanto, utilizou-se do foto-microscopio do Labora
tõrio de Anatomia do Departamento de Madeiras do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A.

0 filme empregado, foi o NEOPAN SS HIGH SPEED 135-
-36- Panchromatic Black and White Film da Fuji, ajustando-
-se o microscópio para ASA 21 DIN-100. O uso de filtro ver
de proporcionou maior contraste na observação da autoradio
grafia.

Os aumentos obtidos nas fotos, foram de 40 x e
100 x. Posteriormente, tais valores foram ampliados 2,7 x
devido a revelação de 35 mm rara cartão 6 x 9 cm, Assim sen
do, a ampliação final, como observada nas fotos foi de 108x
e 270 x.

Uma vez definidos os traços e observado o(s) mine
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ral(is) correspondentes ao(s) foco(s) constatado(s),passou-
-se â determinação dos teores e à análise por nicroscopia
óptica dos minerais responsáveis por tais concentrações.

2.3*6 - Determinação dos teores

A contagem dos traços a e a aplicação ao cálculo
de teores, foi feita como indicado no item 2.3.3.

Â título de exemplo consideremos os resultados
da foto 1/1 (aumento: 270 x)

área total: 9'2 x 6'2,CIW = 7,824 x IO"4 cm2

(270r

área restrita: 5'° x 4'5 "" = 3,086 x IO"4 cm2

(270)z

Teores na área restrita

a. para tõrio

Contagem dos traços = 10

To = 10/(3,132 x IO6 x 3,086 x 10"4) = l,03xl0"2

mas:
Tn s Ta _ onde ¥ B 5,4

7,8 x t

logo:

Th = 1,03 x 10"2/42,12 » 2,4 x 10"2%

ou seja:

o teor de Th na área restrita da Foto 1 ê de

240 p.p.m.
b. para urânio:

Contagem dos traços « 4 5
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To - 45/(3,132 x IO6 x 3,086 x 10~4) - 4,5xlO~2

mas:

Ü = To/25,73 f = 4,65 x 10~2/138,9 = 0,033%

ou seja:

o teor de ü na área restrita da Foto 1, ê de
330 p.p.m.

Teores na área total

a. para o tõrio

Contagem dos traços = 10

To - 10/(3,132 x IO6 x 7,824 x 10"4)

nas:

Th = To/7,8 T

logo:

Th = 9,7 x 10 % ou Th = 97 p.p.m.

ou seja:

na área total o conteúdo de tõrio é de 97 p.p.m.

b. para urânio

Contagem dos traços = 58

Th = 58/(3,132 x IO6 X 7,824 x IO"4) '

mas:

ü m To
25,73 t

logo:

ü « 58/(3,132 x IO6 x <,824 x IO*4 x 25,73 x 5,4)

U « 1,7 x 10"2% o u D » 170 p.p.m.

A contagem dos traços foi efetuada, a maioria das
vezes, por duas pessoas para uma mesma foto, sem que uma pes-
soa soubesse o resultado obtido pela outra. Posteriormente,
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tais dados eram verificados e quando os valores eram apro
ximados, adotava-se um valor médio, caso contrário efetua
va-se novamente a avaliação. Este procedimento teve por
objetivo minimizar os erros de cálculo e a subjetividade do
método. Pode-se dizer que o nível de erro aumenta com a
maior concentração dos elementos e diminuição da escala (am
pliação das fotos) devido a uma maior dificuldade de se in
dividualizar os traços e o tipo de traço.

A contagem pode ser feita com auxilio de uma lupa
com escala ou uma rêgua bem fina transparente, transladando
a régua sobre a foto e observando-se com a lupa os traços
"cortados" pela régua.

ApÕs efetuar algumas contagens é aconselhável com
parar visualmente as mais recentes com as primeiras para
verificar se não houve substimação ou superestimação.

Depois de verificadas as contagens, são efetuadas
pelo menos duas vezes os mesmos cálculos e obtidos os teo
res que podem ser tabelados como segue:

u
Th

TRAÇOS

Restrita

30
40

Foto 2/20
Aumento 108 x
Amostra 30

total

34
45

TEOR

Restrita

0,02
0,04

(%)

Total

0,005
0,006

Tentou-se também o emprego da macroautoradiogra-
fia Y, na emulsão para raios X. Porém, devido ao seu baixo
poder de resolução e alto enegrecimento de fundo, não se ob
teve resultado satisfatórios em igual período de exposição
do filme alfa-sensível. Não se obteve para a maioria das
lâminas expostas, qualquer lmageação dos filmes utilizados.
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2.4 - ESPECTROMETRIA Y

De posse dos dados de autoradiografia arprocurou-
-se confirnar õs valores obtidos para as amostras totais,
bem como obter as razões entre os teores U/Th, U/K, Th/K
através da determinação quantitativa pela espectrometria y
da radiação natural das amostras.

2.4.1 * Instrumentação usada

A análise por espectrometria y, foi realizada no
Instituto Astronômico e Geoflsico da Universidade de São
Paulo, utilizando-se de aparelhagem ORTEC, constituída de:
fonte alimentadora, cristal de Iodeto de Sódio ativado com
Tálio (Na I (TI) e tubo fotosensível acoplado a uma vãlvu
Ia fotomultiplicadora, fonte de alta voltagem, pré-amplifi_
cador de cintilações e amplificadór analisador multicanal.
O sistema todo é acoplado a um terminal TELETYPE da HEWLET
PACKARD, onde são registradas as contagens.

2.4.2 - Preparação das amostras

A granulometria das amostras foi reduzida a uma
fração inferior a 60 "mesh" através de britagem em brita
dor de mandibula e posteriormente por moagem em moinho de
bolas de pequena capacidade. Posteriormente efetuou-se
quarteação manual, preenchendo-se cápsulas plásticas de
6 cm de diâmetro por 2 cm de altura e selando-se o conjun
to para a pesagem. A selagem é necessária para evitar a
fuga de gás radônio. Através deste procedimento, foram
preparadas oito amostras.

Devido a morosidade do método de preparação e
restando ainda 18 amostras para análise, utilizou-se as
instalações da Escola de Minas da Politécnica para se pre
parar as amostras restantes. Assim sendo, procedeu-se a
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britagem em britador de mandlbula de maior porte, passando-

-se posteriormente a moagem em moinho de rolo. A seguir,

efetuou-se a quarteação mecânica, peneirando-se o produto

até fração inferior a 60 "mesh", preenchendo-se com esta fra

ção as cápsulas plásticas e pesando-se as amostras em balan

ça analítica eletrônica, igualmente selando-se a amostra.

Assim sendo, o peso liquido (somente o frasco) deduzido do

peso total (frasco mais amostras) forneceu o peso da amostra

conforme a Tabela 1 (Anexo 23).

Evitando-se a salda do gás radônio pela selagem

dos cilindros, portadores de amostras, há possibilidade de

se restabelecer o equilíbrio radioativo após um período de

quatro semanas, eliminando-se assim a dependência temporal
214 -

de intensidade gama do Bi e a concentração equivalente do
urânio.

2.4.3 * Calib açlo do espectrômetro

A calibração foi feita com cinco fontes radioati^

vas ü (Bi 2 1 4), Co60, K40, Cs 1 3 7 e Th 2 3 2, cujas energias e ca

nais característicos dos respectivos fotopicos são conheci^

dos (Tabela 1 B).
TABELA 1 B

Fonte radioativa

CS 1 3 7

CO60

K40

C(B1214)

Th» 2

Energia (Mev)

0,662

1,173

1,332

1,461

1,764

2,614

Canal

555

953

1076

1023

1426

2130

Tempo (seg)

400

400

2000

400

400
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Para obtenção dos dados da Tabela 2B, o aparelho foi
usado nas seguintes condições:

Fonte alta tensão - 1200 V
Amplificador - "Coarse Gain": 50

"Fine Gain": 1,26

Multicanal - Região 4096 canais

Una vez calibrado energeticamente o espectrômetro,
em seguida há necessidade de efetuar-se a calibração de in
tensidade. Isto é, de acordo com a intensidade dos picos do
espectro determina-se um teor equivalente de U, Th e K. Para
tanto, utilizam-se amostras padrões reconhecidas internado
nalmente com teores conhecidos previamente. Desta maneira,
obtém-se equações de calibração de intensidade, onde â deter
minadas contagens/min x g, corresponderá uma dada concentra
ção em p.p.ra. de U, Th e K. Assim sendo consideraram-se co
mo referência vinte quatro amostras de massa e teores conhe
cidos, conforme Tabela 1 C.

2.4.4 - Análise quantitativa

Por comparação com os padrões e seus dados procu
rando-se manter a mesma disposição geométrica para todas as
amostras além da mesma granuloroetria pode-se estimar o teor
de U, Th e K das amostras submetidas a anãli&e.

Inicialmente deve-se observar a contagem de fundo
ou "background" do aparelho de maneira a deduzir tal interfe
rência dos cálculos efetuados para determinação de teores.

Deste modo, considerando-se a região do espectro
correspondente a determinado pico característico, calcula-se
a área sob a curva do gráfico contagem x canal, que deve ser
descontado dos dados referentes as intensidades dos padrões
e das amostras.

Por exemplo, considerando-se o intervalo entre os
canais 1300-1500 (do urânio) mediu-se a intensidade de 400
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contagens, desprezível face âs intensidades registradas pe
las amostras padrão e amostras analisadas (Figura 3).

Conhecendo-se o BG passa-se a determinar o espec
tro das amostras padrões. Considera-se então a área sob o
pico dos canais correspondentes a cada elemento que se quer
determinar, descontando-se o BG da amostra/ ou seja, o pata
mar que se forma partindo do centro para as bordas do pico
como na Figura 4.

Calculando-se então a área total e a área devida
ao "background" e subtraindo-se a segunda da primeira ob
têm-se para o número de canais abrangidos pelo pico, a in
tensidade do elemento correspondente naquela amostra. Assim
foi determinado o valor I = 15000 para o urânio, entre os
canais 1200 e 1300 para a amostra P-10. As demais amostras
e teores são tabelados conforme a Tabela 1 A.

Tais dados podem ser distribuídos num gráfico Log
(I) x Teor (Figuras 5 e 6) que permitirá determinar os teo
res de ü, Th e K nas amostras desconhecidas, simplesmente
conhecendo-se a intensidade dos canais correspondentes a e£
tes elementos nestas amostras.

A geometria do sistema amostra x espectrõmetro de
ve ser constante tanto quanto o peso. A menos que uma varia
ção deste não implique numa variação do volume da amostra,
quando, então, tal parâmetro poderá ser controlado pela va-
riação no tempo de registro de contagens no espectrõmetro
de modo a manter constante o denominador da relação
I B contagens (item 2.4.3)

Min x g

Por outro lado, quando a quantidade de amostra
não é suficiente para preencher todo espaço interno do reci^
piente de plástico, resultando em diferentes espessuras dos
materiais atravessados pela radiação, pode-se utilizar um
fator de correção, conforme definido por KOGAN et alii (1971)
para uma fonte de geometria cilíndrica coaxial ao detector.
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2.5 - ANALISE POR MICROSSONDA ELETRÔNICA

Conhecidos os resultados da espectrometria e da

autoradiografia, passou-se â identificação dos núcleos ra

dioativos através do presente método. O objetivo de tal

trabalho foi a identificação qualitativa dos minerais pre

sentes nas amostras e cuja identificação ao microscópio não

foi possível devido as reduzidas dimensões de tais minerais.

Com isso, procurou-se determinar a mineralogia dos pontos de

maior radioatividade, através da identificação dos elemen

tos nele presentes.

2.5.1 - Instrumentação usada

O instrumento utilizado foi o EMX-SM da APLIED

RESEARCH LABORATORIES (ARL), pertencente ao Instituto de

Geociências da Universidade de São Paulo. A micros so- .ia

consiste essencialmente em cinco componentes básicos, com

variações na disposição destes nos diversos modelos existen

tes. Os, componentes são: o sistema eletron-õptico que gera

o feixe de elétrons incidente na superfície do material a

ser analisado; microscópio óptico e platina de amostras

permitindo o uso de luz transmitida ou refletida com dois

aumentos no aparelho em questão, sistema óptico de raios X

consistindo de um espectrôroetro aliado a um contador propor

cional e sistema eletrônico auxiliar (no EMX-SM, hã três es

pectrômetros com cristais analisadores de LIF, ADP e RAP),

sistema de vácuo controlado por duas bombas uma mecânica e

outra de difusão e sistemas de amplificação e leitura com

saldas em terminais teletipo ou em fita magnética.

Durante a análise quantitativa, não se utiliza o

terminal teletipo e quando se efetua a análise para deternd

nação dos elementos presentes em um ponto da amostra (x-y)

utiliza-se um "plotter" acoplado a microssonda que fornece

os picos de intensidade dos elementos nela contidos.

As condições de operação são ligeiramente diver/
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sas da análise quantitativa. Deve-se utilizar corrente de
amostra entre 0,1 e 0,2yA e voltagem alta (20 kV). Em con
trapartida o diâmetro do feixe deve ser aumentado para se
evitar volatilização da amostra.

2.5.2 - Preparação das amostras

Basicamente, não há diferença da preparação con
vencional de seções delgadas para microscopia óptica â exce
ção de alguns detalhes técnicos importantes.

As lâminas dever ser preparadas sem cobertura e
com maior grau de polimerto, para eliminar irregularidades
na topografia da amostra que afetam o espectro de ebsorção.
A fixação do material ã lâmina, deve ser feita com epoxi
ou araldite, evitando-se, portanto, o uso de bãlsamo do Ca
nada que poderia volatilizar sob ação do feixe de elétrons,

Além disso, como os minerais e rochas são péss_i
mos condutores de eletricidade criando problemas quanto a
produção de correntes e voltagens altas deve-se efetuar a
metalizaçao de superfície a ser analisada. Tal processo po
de ser efetuado com Pt, Au, Al, Cu e C, sendo este último
o mais indicado em geociências devido ao baixo custo, sua
presença pouco comum em análises, transparência na ceção,fá
cil remoção, etc. A espessura da cobertura é controlada
através de medidas de revistividade da seção.

Uma vez preparada a lâmina, esta é montada no por
ta amostra e deixada em um frasco dissecador até ser anali-
sada.

2.5.3 " Procedimento analftico

Além das amostras analisadas, utilizou-se padrões
de minerais com análise química conhecida, que teoricamente
deveriam estar presentes nas amostras em análise. Assim sen
do escolheu-se padrões de apatita, zircão, granada e alani-
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ta. Porém como não existiam padrões de zircão e alanita na
microssonda do Instituto de Geociências utilizou-se outros
minerais que apresentavam elementos presentes na constitui
ção teórica daqueles minerais.

Utilizando-se cristais de RAP e LIF do espectrôme
tro 3 (único em condições de operação) efetuou-se os diagra
mas X-Y dos padrões e amostras em estudo.

Conhecendo-se os elementos das amostras padrão,
bem como, obtendo-se o diagrama X-Y das amostras e a posi^
ção relativa dos picos destes elementos dentro do diagrama,
pela simples comparação com os diagramas das amostras em es_
tudo, pode-se identificar os elementos comuns a ambas as
amostras, permitindo desta maneira, a eliminação de vários
picos das amostras problema^ simplificando a identificação
dos picos restantes.

Para tanto foi utilizado o "plotter" da microsson
da com as seguintes condições de operação.

Ganho gross gain 64
fine gain 8

Tempo de tim cte Q-15

resposta

Amplificação Range 1 k

Velocidade de
deslocamento da
caneta registradora 50

Adotou-se o valor máximo do odômetro do espectro
metro 3 (3,78) para início da operação, fazendo portanto,
uma varredura decrescente do espectro.
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3 - GEOLOGIA REGIONAL

3.1 - TECTÕNICA

A região objeto do presente trabalho situa-se na

"Zona de Transcorrência São Paulo, responsável por um deslo

canento horizontal dextral da ordem de 300 km, que também

deve ter influído na diferenciação longitudinal do Cinturão

dobrado Ribeira,graças a uma componente vertical do rejeito"

(HASUI et alii.t 1975). Esta zona de transcorrência divide

o cinturão Ribeira, pertencente a faixa de Dobramentos Bra

si liana, em dois segmentos norte e sul. Caracteriza-se co

mo as demais unidades do Brasiliano por: pouco magmatismo

inicial, abundância de corpos graniticos e migmatitos e iã

cies de metamorfismo regional não ultrapassando anfibolito.

0 segmento norte abrange gnaisses e migmatitos,com

ocorrência de granulitos junto a faixa litorânea. O segmen

to sul, estruturado segundo NNE e localmente N45E abrange

a seqüência ectinitica do Grupo AçunguI que ocupa o sul de

São Paulo e o Paraná.

0 Grupo Sao Roque restringe-se â Zona de Transcor

rência de São Paulo não podendo ser considerada simples pro

longamento do Grupo Açunguí, do qual se separa pela falha

transcorrente de Taxaquara com um rejeito horizontal estima

do de 150 km, apresentando diferente evolução estrutural

(HASUI et alii.t 1975). Ainda pode-se inferir que tais gru

pos se formaram em duas bacias geossinclinais diferentes,em

contato presentemente devido ao falhamento transcorrente de

Taxaquara (HASUI, op. oit.). Assim sendo, a área estudada,

situada dentro da Zona de Transcorrência de São Paulo é cons

tituída pelas rochas do Grupo São Roque, dentro do Cinturão

dobrado P beira pertencente ao último ciclo tecto-orogênico

(700-450 m.a.).



-36*-

3.2 - ESTRATI6RAFIA

O Grupo São Roque ê constituído de metassedimen

tos elásticos» intercalados por anfibolitos e penetrado por

volumosos corpos graniticos de composição predominantemente

adamelítica (COUTINHO, 1972).

Dentro destes metassedimentos há predominância de

filitos e mini«a contribuição de meta-arcõzios, metaconglo

merados e micaxistos. Ocasionalmente, observam-se lentes

de calcários e quartzitos, de proporções reduzidas.

COUTINHO (1955) caracterizou os metaconglomerados,

como "sedimentos" basais aos elásticos mais finos (filitos

atuais) e aos calcários de fim da seqüência sedimentar,con£

tituindo antigo geossinclinal, metamorfisado apôs um evento

diastrõfico primitivo. Assim sendo, as rochas que constjL

tuem a Serra do Mar (Segmento Norte da Faixa de Dobramento

Ribeira) forneceram sedimentos que uma vez submetidos a um

diastrofismo pôs-arqueozõico foram erodidos fornecendo os

sedimentos do Grupo São Roque.

CORDANI et alii (1961) consideram os metaconglo

merados juntamente com os meta-arcõzios como a unidade lito

lógica inferior, formada provavelmente em uma bacia em sub

sidência rápida, dando-se uma aceleração do processo erosi^

vo, resultando a deposição de conglomerados e sedimentos

arenáceos imaturos, com elevada percentages! de feldspatos

elásticos ímcta-arcózios).

Esta faixa de metaconglomerados, segundo COUTINHO

(1972) com 500 m de largura, apresenta uma espessura de

1.500 m na região cortada pela Rodovia Anhanguera com base

na observação dos contatos inferidos com os metassedimentos

vizinhos. Aparentemente o metaconglomerado passa gradual e

lateralmente a meta-arcózio e metagrauvacas, depositadas

posteriormente. Estas últimas formariam o topo da seqflên

cia inferior o indicariam um ambiente de deposição a maio

res profundidades marinhas e devido a correntes de turbidez,
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representando característicos sedimentos geossinclinais

(CORDANI et alii, op. eit.).

Os quartzitos estariam relacionados a deposição das
grauvacas que sujeita a longos períodos de interrupção do
processo sedimentar em certas áreas, teria se intemperizado,
mais intensamente, resultando na "purificação" do quartzito
com lavagem e expulsão das argilas contidas nas grauvacas.
Tal fato aliado a retomada da sedimentação normal explica
ria a feição atual de lentes de quartzito imersos em micaxis
tos quartzo-feldspáticos (COUTINHO, 1966) que CORDANI et
aliit op. cit.) citaram como protoquàrtzitos segundo KRYNINE
(1951).

Superpondo-se a esta seqüência, sedimentos de natu
reza argilosa (filitos atuais) parecem indicar uma sedimenta
çao estável, originada de uma região madura permitindo que
somente material fino e coloidal atingisse a bacia de capta
ção dos sedimentos.

Por fim em bacias restritas teríamos a deposição
de carbonato de cálcio com teor de magnésio variável const:!
tuindo lentes imersas na seqüência argilosa. Complementando
a seqüência geossinclinal teríamos um magmatismo básico in
trusivo e/ou extrusivo constituindo atualmente lentes de ro
chás metabásicas a maioria das vezes concordantes com a xi£
tosidade regional.

Com os eventos tecto-orogênicos do Brasiliano (vî
de item 3.1), os sedimentos finos, sob ação do metamorfismo
regional, originaram os filitos e calcários metamórficos do
Grupo São Roque. Com as intrusões graniticas posteriores ou
finais ao metamorfismo, os termos elásticos finos originaram
os sericita-xistos na proximidade destes corpos granlticos
bem como as rochas caleossilleatadas, por ação das soluções
graníticas em calcários magnesianos impuros.

Cessada a fase diastrõfica orogênica, sucedeu-se um

período erosivo que prolongou-se até o Cenozõico quando teve
•inicio a sedimentação da Bacia de São Paulo. Posteriormente
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novo período erosivo ocorreu até sedimentação quaternária re
cente. Com base nesta evolução e caracterização geológica
pode-se esboçar a seguinte seqüência estratigrãfica para a
região de Perus.

QUATERNÁRIO Sedimentos pouco consolidados recentes

DISCORDÂNCIA EROSIVA

TERCIÂRIO Sedimentos da Tfocia sedimentar de São Paulo

DISCORDÂNCIA EROSIVA

Pré-
€ sup.

GRUPO

SÃO

ROQUE

Granitos tardi a põs-tectônicos (Pirituba e
Anhanguera)

DISCORDÂNICA ANGULAR E TECTÕNICA

METAMORFISMO REGIONAL

Basaltos e/ou diabásios

DISCORDÂNCIA ANGULAR OU CONCORDÂNCIA

Arqilitos e s i l t i t o s com lentes de calcário

Argilitos e s i l t i to s

DISCORDÂNCIA EROSIVA

Grauvacas com lentes de arenitos

Grauvacas

Conglomerados e aroôzios interdigitados

DISCORDÂNCIA EROSIVA

Pri-e
Inferior

Migmatitos
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3.3 - 6E0CR0N0L0GIA

CORDANI * BITTENCOURT (1967), HASUI ft HAMA (1972)

e CORDANI ft KAWASHITA (1973) estudando os metamorfitos da

faixa de dobramentos Ribeira, concluíram para a coluna es

tratigráfica (item 3.2) as seguintes datações de rochas:

O metamorfismo do Grupo São Roque data de 714 mi

lhões de anos, porém ainda no Pré-e Superior (CORDANI ft

BITTENCOURT, 1967). Os granitos do tipo "Pirituba" const^

tuintes da Serra da Cantareira, tardi-tectônicos, tiveram

seu emplaçamento há 645 milhões de anos. Posteriormente in

trcduziram-se no Grupo São Roque os "granitos" turmalinífe

ros de Perus, bem como o Grani to Anhanguera (HASUI, 1970)

do Morro do Tico-Tico hã 613 milhões de anos.

CORDANI & KAWASHITA (1973) apresentam dados de da

tações referentes as intrusivas no "Grupo Açunguí" compati^

veis com os dados obtidos por HASUI & HAMA.

3.4 - PETROGRAFIA

Com base na seqüência estratigráfica exposta no

item 3.2 passa-se a descrever os tipos litológicos que abran

gem a região a qual pertence a área objeto deste trabalho.

Procurou-se através de uma descrição detalhada das rochas re

gionais identificar possíveis condições favoráveis ã minera

lização de urânio. Além disso, o conteúdo mineralõgico de

tais rochas serviu, através de comparações, para testar al̂

gumas das hipóteses sobre a origem dos minerais uraníferos

secundários de Perus e verificar a existência de outras re

giões possivelmente portadoras de urânio.

3.4.1 - Metaconglomerados

Ocupando a porção SW, limítrofe do Pico do Jara

guá caracteriza-se por exposições restritas e em variável
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estado de alteração, podendo ser observado em estado

camente são junto a Rodovia Anhanguera na altura do km 18,

ocorrendo, portanto, fora da área de estudo.

Apresentam-se, constituídos predominantemente por

seixos de rochas granitóides (=85%) e quartzitos (cerca de

15%) e, em diminuta proporção, seixos de micaxistos, epido

sitos, quartzo e feldspatos imersos em matriz pouco xistosa,

de granulação heterogênea e exibindo características marcan

tes de deformação tectônica (tangenciamento, alongamento as

simétrico, interpenetração de seixos e também fragmentação

e diluição do material na matriz) . Os seixos, em geral,exi,

bem forma elipsoidal e diâmetro em torno de 20 cm.

A matriz observada ao microscópio, revela agrega

dos confusos de quartzo-feldspato, com difícil distinção

de clastos inteiros, fragmentos despregados de seixos maio

res e componentes recristalizados. Os feldspatos (microclí^

nio-plagioclásio) apresentam geminação rara e o conteúdo de

An varia em torno de AniA_3o (COÜTINHO, 1972).

A constituição mineralógica dos seixos e da ma

triz é apresentada na Tabela 2 com base no trabalho de

COÜTINHO, op. cit., que já havia efetuado estudos nesta re

giao em 1953 e 1955 (vide bibliografia). A proporção rela

tiva dos seixos e matriz, ainda segundo o mesmo autor, sî

tua-se ao redor de 50%, porém sem apresentar uma homogenei_

dade com termos variáveis dentro do intervalo ruditos-meta-

arenitos.

Aparentemente a xistosidade e a lineação são para

leias a estratificação, tendo CORDANI et alii (1961) desi£

nado esta xistosidade como de "acamamento",

3.4.2 - Metaarcózios e metagrauvacas

Os primeiros apresentam-se em tons claros de cin

2a a amarelo, passando a metagrauvacas com o aumento do con

teúdo de biotita. Destes últimos, muitos apresentam-se es
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verdeados em virtude de grande quantidade de epídoto. A e£
tratificação é bem nítido nos arcõzios.

As rochas mais compactas apresentam recristaliza
ção, observando-se, nos casos mais pronunciados, um mosaico
de granulação fina composto essencialmente de quartzo e
feldspato potássico intersticial, contendo magnetita idio
mórfica disseminada, epídoto e finíssimas lâminas de seriei
ta e biotita.

Os grãos dos metaarcõzios apresentam diâmetro va
riável entre 50 e 500g com maiores dimensões observadas em
grãos feldspáticos (CORDANI et alii, 1961). A matriz asse
nelha-se àquela dos metaconglomerados jã descritos anterior
mente.

A composição roineralõgica é variável (Tabela 3}
observando-se a presença constante de sericita levemente fer
rifera, biotita verde, titanita em agregados (leucoxênio) e
epídoto de origem metamorfica, além de outros acessórios.

3.4.3 - Quartzitos

Os quartzitos estão representados a SW da área de
estudo constituindo feição geomorfolõgica de destaque, re
presentada pelo Morro do Jaraguã. Constituem-se essencial
mente de quartzo (mais de 80%) apresentando textura granu
lar suturada.

COUTINHO (1972) explica tal fato atribuindo aos
grãos maiores uma maior resistência aos processos de cata

clase e microgranulação constituindo, portanto, grãos reli
quiares.

A análise modal dos quartzitos revelou os seguin
tes. resultados para três amostras estudadas por COUTINH/-
{op. cit.)'.
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Quartzo

Nuscovita

Biotita

Apatita

Zircão

Opacos

Turmalina

pr

96
3

1

pr

pr
pr
pr

88
11

1

-

pr
-

pr

» presença

82
13

4

pr
pr
1

pr

3.4.4 * Filitos

Apresentam abundância de sericita e quartzo mi

crogranular associado, ou então constituindo lentes. O as_

pecto macroscópico em geral é avermelhado devido ao estado

adiantado de in temper i sino no qual se encontram tais rochas,

dificultando inclusive sua caracterização mineralogica. Co

mo acessórios encontram-se turmalina, silliroanita, zircão

e estaurolita. Por vezes o conteúdo àe turmalina é eleva

do, induzindo a pensar na ação de fenômenos pneumatollticos

e de remobiliznção responsável inclusive pelo idiomorfismo

dos cristais presentes.

fi a unidade litolõgica de maior expressão no Gru

po São Roque sendo superado unicamente pelos adamelitos por

firíticos de maior expressão na região. São.encontrados,

na porção H e SH nas proximidades da área de estudo.

Dentro da área, os filitos passam a serieita-xi£

tos, correspondendo a uma região de maior grau de metamo£

fismo e igualmente afetada pela intrusão de corpos graníti^

cos tardi a pós-tectônicos. A caracterização desta passa

gem só ê possível através de análise mineralogica dos mine

rais índices de fácies metamórficas, sendo macroscopicamen

te difícil a distinção de um limite no campo, em vista do

grau de alteração de tais rochas e da passagem gradual de

um tipo para outro.
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3.*• -5 - Seriei ta-xlstos

Originado do metamorfismo regional sobre rochas

muito argilosas, apresentam xistosidade e menos freqüente

mente, clivagem de cizalhamento em discordância com o aca

mamento original. Concentram-se ao redor dos corpos grarrô

ticos a NW da cidade de São Paulo, numa extensão de aproxi^

madamente 35 km. Apresentam freqüentemente manchas lenti^

culares brancas, provavelmente devidas a sillimanita alte

rada, ao lado de núcleos esféricos de granada limonitizada.

Igualmente a presença de estaurolita, é observada com fra

qüência. Localmente estes xistos podem se apresentar mais

compactos e profundamente deformados, aparentemente rela

cionados a intrusões graniticas próximas ou proximidade de

grandes falhamentos. Constituem a encaixante dos corpos

granitoldes com contatos raramente observáveis, em geral

cobertos por sedimentos recentes. Nas proximidades dos

granitos apresentam granulação mais grosseira, observando-

-se paralelamente uma sucessão mineralõgica do micaxisto no

sentido do corpo granitico dos minerais biotita, muscovita,

cordierita, granada, estaurolita e sillimanita.

Com base nesta sucessão mineralõgica e no concei^

to de fãcies de metamorfismo, a despeito das dificuldades

impostas pelo estado de alteração destas rochas e precarie

dade de afloramentos, COUTINHO (1972), define zonas de me

tamorfismo dentro do Grupo São Roque e Complexo Cristalino.

Assim sendo, estabeleceu, dentro do Grupo são Roque, uma

estreita faixa (= 1 km) ao redor do Morro do Tico-Tico co

roo pertencente à Zona da Sillimanita, caracterizada pela

presença deste mineral em associação com as paragêneses

quartzo-muscovita-biotita, quartzo-biotita-almandina-estau

rolita e quartzo-biotita-muscovita-estaurolita. Estas três

associações, isoladamente caracterizam a zona da estauro

lita que abrangeria uma área maior limítrofe ao maciço da

Cantareira e imediatamente externa ã zona sillimanita ao

redor do Morro do Tico-Tico. Mais externamente a estas
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duas zonas ainda circunscrevendo os maciços granitõides ei
tados definiu com reservas a zona de almandina, caracter^
zando o restante da região como zona de biotita.

Os micaxistos constituem-se predominantemente de
quartzo, muscovita e biotita. Nas proximidades do Granito
Anhanguera a turmalinização esta presente em grau variável
de intensidade dependendo da proximidade dos corpos grani
ticos, às expensas da biotita e soluções provenientes do
núcleo magmático (PENALVA ft HASUI, 1970).

As Tabelas 4 e 5 fornecem.as análises modais dos
filitos e micaxistos do Grupo São Roque.

3.4.6 - Anfibolitos

São constituídos principalmente por anfibõlio e
plagioclãsio {= 90%) apresentando secundariamente quartzo,
titanita, epidoto, opacos (ilmenita, magnetita), microeli
nio, biotita, turmalina, apatita e clorita. A textura é
variável, passando de nematoblástica fina a grosseira. E£
ta ultima próxima a corpos graníticos (CORDANI et alii,
1963).

Apresentam-se geralmente era intercalaçoes concor
dantes nos metassedimentos regionais e mesmo em granitos
(ELLERT, 1964), destacando-se um grande corpo discordante
nas proximidades do Morro do Jaraguã.

Não possuem orientação pronunciada visível, com
xistosidade incipiente (caracterizavel ao microscópio) e
lineação sub-horizontal coincidente com as da rocha encai^
xante (COUTINHO, 1972).

Os plagioclásios exibem sinais evidentes de cata
clasamento decorrente de metamorfismo dínamotermal, apre
sentando-se freqüentemente microgranulados.

Paralelamente, a textura blastofítica, geminaçio
complexa de ripas palimpsesticas e a homogeneidade de com
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posição mineral, revelar» una origem Ignea toleltica para os

anfibolitos (COUTINHO, op. eit.).

Por outro lado, a grande variação do teor de anor
titã nos plagioclásios ê dificilmente explicável através
unicamente de eventos relacionados ao roetamorfismo, tendo
GOMES (1962) proposto uma heterogeneidade da composição
dos plagioclãsios originalmente que deste modo reagiram de
sigualmente em relação ao processo dinamotermal.

Análises efetuadas em oito amostras de anfiboli^
tos do Grupo São Roque por COUTINHO (1972) revelaram as com
posições modais constantes da Tabela 6.

3.4.7 " Rochas granitôides

Estes corpos ocupam a porção correspondente as
zonas de mais elevado grau de roetamorfismo, dentro do Grupo
São Roque, destacando-se, o maciço da Cantareira e inúmeros
corpos graniticos menores, aos quais estão relacionados djL
quês apliticos e pegmatíticos. Estes últimos, em geral
apresentam-se orientados segundo E-W ocupando regiões estru
turalmente mais frágeis dentro dos micaxistos regionais, co
mo zonas de falha ou eixos de dobras.

Constituindo os corpos do Itaqui, Taipas, Itaim,
Cantareira e uma pequena apófise a SE da localidade de Pe
rús observa-se o "Granito Pirituba" que na realidade apre
senta composição granodiorltica-adamelltica (COUTINHO,1972,
ELLERT, 1964). São rochas porfiríticas de granulaçao gros_
seira, constituída por megacristais de microcllnio (até
5 cm de diâmetro) imersos em massa fundamental fanerítica
quartzo-feldspato-biotltica coro granulaçao média variando
ao redor de 2 mm. Acessoriamente observa-se, nesta unidade,
a presença de titanita, apatita, magnetita, alanita e zir
cão e como produto de alteração sericita e clorita.

Segundo alguns autores a cristalização do "Grani^
to Pirituba" seria metamórfica. COUTINHO (1966, 1972) atra
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vés de estudos petrográficos, concluiu que esta ê uma cris

talização tardia apoiado, entre outros, no fato de que os

cristais idiomórficos de microclinio com terminações facet£

das contêm inclusões paralelas aos contornos geométricos do

mineral hospedeiro indicando certa mobilidade do meio duran

te o crescimento do mineral.

Em alguns locais observa-se uma variação na colo

ração da matriz que aparentemente passa de leucocrãtica a

mesocrãtica. A constituição e proporcionalidade dos cons»

tituintes e aproximadamente constante para todas as rochas

representadas pelo granodiorito porfiritico. Em alguns Io

cais, possivelmente associados a tectônica da intrusão, apa

recém afloramentos de tais rochas com textura praticamente

eqfligranular com fenocristais de feldspato de reduzido tama

nho, arredondados, confundindo-se com a matriz. Localmente,

o "Granito Pirituba" pode apresentar indícios de gnaissifi^

cação que podem ser confundidos com gnaisses, se não forem

consideradas as relações de contato (CAMARGO, 1965).CORDANI

et ali.% (1961) observaram orientação dos cristais de bioti-

ta dentro do corpo granitico, explicando sua origem prova

vel pela tectônica das intrusões (textura fluidal) ou tal_

vez, orientação reliquiária de rochas xistosas assimiladas

durante a intrusão.

COÜTINHO (1972), referindo-se â seqüência de cris

talização dos minerais dentro deste granito, indicou o pla-

gioclãsio como o primeiro componente siãlico a se cristal^

zar seguido pelo quartzo e, posteriormente, microclinio.Jus

tificando o aparecimento do microclinio na fase final atr̂ *

vés da presença de "nítidas traves de gemi nação e 2V relatî

vãmente alto, caracteres comuns a microclinio de alta trJL

clinicidade cristalizado a temperatura comparativamente baî

xa". E conclui: "0 perfeito idicmorfismo dos cristais maio

res não implica em cristalização inicial, pois tanto macros

côpica, como microscopicamente, nota-se a presença de gran-

de proporção de inclusões, por vezes arredondadas de quart-

zo, plagioclásio, biotita, etc, sugerindo arranjo geométri/
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coN. Fornece ainda dados de análises modais reproduzidos

na Tabela 7.

A elevada triclinicidade dos feldspatos indica a

descalcificaçio dos mesmos com conseqüente introdução de

potássio como evidenciado igualmente pela sericitização. O

U encontra-se muitas vezes substituindo o átomo de Ca que

apresenta raio iônico similar, portanto com a dissolução

dos compostos de Ca o U é liberado, podendo vir a se combî

nar com outros elementos, formando compostos mais simples e

menos refratários de urânio e portanto, prováveis minérios.

Isto explica também a relação direta existente entre o aumen

to do conteúdo de K nos granitos e conseqüente aumento do

teor de U, como geralmente se observa em várias jazidas.

Os granitos turmaliniferos foram estudados por

HASUI (1963) que relacionou-os a um anticlinal de orienta

ção E-W dentro dos xistos, aparentemente de tipo isoclinal

com plano axial E-W mergulhando fortemente para norte. De

acordo com a composição mineralógica estas rochas são grani

tos verdadeiros e granodioritos. São rochas leucocráticas

holocristalinas hipidiomcrficas com granulação média de 1

a 5 mm. Seus principais constituintes são quartzo, albita,

micropertita e turmalina e acessorlamente apatita, alanita

e granada. O conteúdo de turmalina é elevado (até 10%) ten

do uma origem secundária provavelmente a partir de feld£

patos (pertita e plagioclásio) e muscovita (Tabela 8).

Uma característica peculiar destas rochas, encaî

xadas ora concordante, ora discordantemente nos micaxistos

regionais, é o seu nítido bandamento, cuja origem provável^

mente está ligada â difusão iônica de soluções boríferas,em

forma de ondas, sobre microclínio, plagioclásio ou muscovi-

ta.

Estes granitos que se concentram a SE da localida

de de Perus, tem origem incerta, tendo CORDANI et alii

(1963) relacionado, geneticamente, esses corpos ao "Granito

Pirituba", estando sua ocorrência condicionada a uma zona
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de maior fraqueza das encaixantes.

Limitado a oeste pela Rodovia Anhanguera ao norte
pelos vales dos córregos Itaim e Caieiras e a sul e leste
pelo rio Juqueri constituindo os Morros Grande e do Tico-Tl
co, temos o Granito Anhanguera constituindo um "stock" ocu
pando uma área de 10 km que foi estudado por PENALVA A
HASUI (1970).

Sua forma ê elíptica com o maior eixo orientado
na direção E-W, concordantemente com a orientação das estru
turas regionais. A rocha de caráter intrusivo é um granito
leucocrãtico cujos principais constituintes são: ortoclâsio
per ti tico, quartzo e plagioclásio (An,Q) ,• estando igualroen
te presente, grande quantidade de turmalina. Os minerais
acessórios são muscovita, biotita, granada, apatita e zir
cão.

O emplaçamento do Granito Anhanguera provocou me
tamorfisroo de contato nas encaixantes, que passaram da fã
cies xistos-verdes a piroxênio-hornfels, constituindo auréo
Ia de aproximadamente 1,5 km de espessura nos contatos nor
te e sul. PENALVA ft HASUI (op. cit.) consideraram tal in
trusão de caráter tardicinemático e põü cinematico classify
cando-o como dentro do conceito de Raguin como um maciço
circunscrito.

Subordinadamente aos granitos, ocupando o interior
destes ou atravessando as encaixantes regionais, observa
mos corpos pegmatíticos de composição mineralõgica simples
ou localizadamente, complexa (Perus).

Os contatos dos corpos granlticos, em geral se
processa com reações metamórficas de contato nas encaixantes,
turmalinização localizada, introdução de diques e apôfises
de composição granítica, surgimento de fraturas de tensão e
cizalhamento nas encaixantes.
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3.4. 8 - Outras rochas

a) Metassedimentares

Constituindo alguns corpos lenticulares, associa
dos aos filitos do Grupo São Roque, observamos calcários me
tamõrficos impuros de coloração cinza apresentando-se local,
mente grafitosos com veios de calcita e dclomita recrista
lizados. A calcita eqfiigranular e o principal constituinte
da locha, que apresenta grãos de quartzo esparsos de prova
vel origem detrítica. Silica tos de cálcio e magnésio apre-
sentam-se em teores apreciáveis (ate 13% segundo COUTINHO,
1953) relacionados provavelmente a fenômenos metassomáticos
e/ou reações de contato próximo a corpos graniticos. Na ro
cha observa-se também pirita em quantidades muito pequenas.

b) Metabãsicas

Ocorrência de epidosito foi estudada em 1955 e
em 1972 por COUTINHO. São rochas de coloração esverdeada
xistosas quando clorlticas e mais compactas quando epidoti_
sadas, apresentando granulação fina e textura granoblásti
ca a nematoblástica e por vezes lepidoblástica.

c) Metaroorfitos ue contato

Observa-se na proximidade dos corpos graníticos,
uma alteração nos metassedimentos regionais coro variações
texturais e/ou mineralogicas e até mesmo surgimento de no
vas rochas. Assim, próximo aos maciços graniticos observa-
-se a presença de sillimanita, estaurolita e turmalinização
intensa dos micaxistos. Ao mesmo tempo pode-se verificar um
aumento das dimensões das placas de muscovita.

Dispersas na região e apresentando dimensões dimi
nutas, observa-se igualmente na proximidade de corpos gran!C
ticos, rochas calcossilicatadas referidas por FRANCO (1958)
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hornfels cálcio silicatadas. Constituem lentes nos mi
caxistos, "roof-pendants" e xenólitos nos grani tos. Sua mi
neralogia está representada por piroxênio, feldspato, titã
nita, hornblenda verde, biotita, labradorita, clinozoisita,
apatita, actinolita-tremolita, turmalina, flogopita, quart
zo e oligoclásio. A textura poi^uiloblástica é freqüente.
A rocha «acroscoodcamente ten aspecto bandado com colora
cão cinza a cinza-esverdeado alternadas. Estas bandas de
coloração diferente apresenta» constituição mineralógica dis
tinta» tendo CORDANI et alii (1963) explicado sua origem
através de metamorfisno de contato agindo diferencialmente
sobre calcários magnesianos impuros.

Análises modais deste hornfeis efetuadas por

CORDANI et alii (op. cit.) mostraram os resultados da Tabe

Ia 9.

Como se pode ver pela composição modal das diver
sas litologias que ocorrem na região a presença de apatita
em quantidades desprezíveis, traços, é comum a todas as ro
chás. Portanto parece pouco provável ter sido este mineral
o único responsável pela mineralização uranifera de Perus
através do intemperismo, visto que as demais rochas com apa
tlta na mesma quantidade e submetidas âs mesmas condições
climáticas não revelaram até o momento nenhuma ocorrência
significativa de minerais uraniferos secundários.



4 - GEOLOGIA LOCAL

4.1 - GEOLOGIA ESTRUTURAL

O arcabouço estrutural da área de estudo foi deljL
neado com vistas a caracterização de feições favoráveis ã
percolação de soluções mineral!zantes. Especial atenção,me
receu a identificação de estruturas ligadas a tectônica das
intrusões graniticas locais e os falhamentos verticais.

Muitas vezes, nas rochas metassedimentares, ^
do ao grau de alteração, a distinção de planos de juntas e
falhas é impraticável. O mesmo sucede com a identificação
de planos de xistosidade e sua distinção das juntas e do
acamamento.

Na região de afloramento dos granitos, a princi
pai dificuldade foi a presença de blocos que constituem ge
ralmente as únicas exposições disponíveis. Isto porque não
se pode assegurar com precisão se os mesmos encontram-se"in
situ" ou são transportados. Por outro lado a rocha exibia
elevada homogeneidade e uma menor densidade de feições es_
truturais.

Na Figura 7 observa-se a predominância das oritn
tações estruturais segundo as atitudes N70-80E e N70W. A
primeira, corresponde â direção geral da Zona de Transcor
rência de São Paulo, sendo a predominante na região. A se
gunda reflete, provavelmente, efeitos localizados do tec to
nismo, resultante de introdução de corpos graniticos e de
formações associadas, bem como, arqueamento das encaixantes,
fissuras de tensão e cizalhamento das bordas da intrusão.
As medidas aqui utilizadas igualmente forneceram, para as
juntas, duas direções preferenciais N45E e N60W. A xis tos î
dade também com duas orientações preferenciais, reflete pe
Ia observação do mapa geológico (Anexo 3), uma relação dire
ta com a introdução do maciço da Cantareira (a Este da área)
e bossa granitica de Taipas, na porção central da área, re
presentada pela direção predominante N15W com mergulhos va*
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riãveis de acordo com a proximidade dos corpos intrusivos

e nível de erosão. Jã a direção geral de xistosidade N65E

está relacionada aparentemente a falhas transcorrentes no

sul da área onde provavelmente o contato do grani to e mica

xisto é tectônico sucedendo o mesmo na porção norte com fa-

lhamento evidenciado por desnível topográfico acentuado e

plano de falha observado no Ponto 2 do Perfil A (Ponto A-2).

Os veios de quartzo, aplito e pegmatito distribuí

dos na área acompanham as direções de xistosidade porém,não

necessariamente concordantes com os planos de xistosidade.

Deste modo pode-se observar as orientações dominantes N85E

(principal) e N05W (secundária).

Os falhamentos de atitude aproximada E-W (N85W),

parecem relacionar-se cios grandes falhamentos que delimitam

a faixa de ocorrência do Grupo São Roque ao norte da cidade

de São Paulo, correspondendo ã zona de falhamento taxaquara.

A despeito da difícil observação de estrias de

atrito em planos de falhamento verificou-se que estas quando

presentes, mostram-se orientaúas horizontalmente ou com mer

gulhos raramente superiores a 45° quando em planos aproxi_

madamente E-W, indicando um caráter predominantemente trams

corrente dos falhamentos principais da área em estudo.

Assim sendo, pode-se observar no Ponto 4-4 falha

mento N86W vertical com estrias de atrito indicando um movi_

mento subsidente do bloco SW no sentido NW observando-se, o

inverso no bloco NE. Já no Ponto IV-5 praticamente no ex

tremo oposto da região estudada observa-se falhamento tran£

corrente N45W 75SW com bloco NE se deslocando no sentido NW.

Pequenas dobras podem ser observadas nas bordas

sul e norte da bossa granitica de Taipas (Pontos 71, II-4,

A-5, Anexo 15) e no Ponto 4-7 (Anexo 15) ao sul,da Estrada

da Parada. Estes dobramentos em serieita-xistos bastante

alterados, apresentam flanços com mergulhos suaves (não

excedendo 45 ) e eixos mergulhando para NE e S-SE. Deste
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modo, no Ponto 7-1 observa-se um anticlinal con eixo ruman
do para N04E e mergulho 6°NE e urn sinclinal com eixo mergu
lhando 24 SE e rumo S4E, aparentemente caracterizando um
dobramento não cilíndrico. No Ponto II-4 próximo ao pon-
to anterior, uma outra c; strut ura anticlinal é observada,
existindo eixo orientado segundo N33W e mergulhando 10°SE

com o flanço leste cortado por falhamento N49E 70SE,
bindo brecha tectônica com cerca de 20 cm de espessura. No
Perfil A, próximo ao afloramento de pegmatitos complexos
litiníferos e granitos turmalinlferos observa-se num corte
da Estrada Velha de Campinas, um anticlinal orientado se
gundo N36E e mergulhando 08NE, com mergulhos suaves nos
flanços, representa uma dobra não cilíndrica com flanços
N16W 10NE e N59E 20NW. Nas proximidades do limite sul da
área de estudo próximo a exposição do Maciço Pirituba, no
extremo sul da área, e paralelamente ao contato deste com
as encaixantes, aflora num corte de estrada muito alterado
um conjunto de pequenas dobras anticlinais com eixo, exihin
do orientação N54E e mergulho não determinado para SW e in
clinadas para NW (Ponto 4-7) constituindo dobras assimétri
cas.

Dentro do batólito da Cantareira e outros corpos
granitõides menores atentou-se para a presença de line a
ções, xenólitos e eventuais foliações. Constatou-se nas
rochas do Maciço Cantareira uma grande homogeneidade e uma
incipiente lineação dos megacristais de microcllnio em de
terminados locais, notadamente nas regiões de contato com
as demais rochas. Foliaçao de biotita ou mesmo correspon
dente a uma textura fluidal decorrente do emplaçamento do
maciço só foi observada nos Pontos 3-5 e II-6. a primeira
na Serra do Ajuã e a segunda no interior da bossa granlti
ca de Taipas, próximo a borda do corpo, com direção niti-
damente paralela ao contato deste com sedimentos recentes.
No Ponto II-6 a foliaçao apresenta-se paralela ã direção
de juntas existentes no local. Em ambos os casos, acredi^
ta-se que a foliaçao esteja relacionada ã tectônica das
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intrusões.

As lineaçõfs dos feldspatos, geralmente apresen
tam-se evidentes junto â borda do corpo granitico, com mer
gulhos predominantemente inferiores a 45° e direção parale
Ia aos limites do corpo intrusivo. Esta relação das linea
ções dos feldspatos coro a borda do corpo, mesmo em casos
que a xistosidade das encaixantes i discordante da direção
do contato pode indicar um caráter intrusivo tardicinemãtiL
co para o granodiorito-adamelito da Cantareira.

Trabalhos anteriores realizados na área sugerem
a existência de um anticlinal cujo eixo estaria localizado
a altura da bossa granltica de Taipas (CORDANI et alii,
1963) que estava associado a possível sinclinal cujo eixo
passaria próximo ao pico mais alto do Jaraguá (CORDANI et
alii, 1961). Mais ao norte desse corpo HASUI (1963) es tu
dando os granitos turmaliníferos de Perus, relacionou-os a
um anticlinal de tipo isoclinal com plano axial EW e mergu
lho forte para o norte.

Esta ocorrência de granitos turmaliníferos cor
responde a uma área de maior complexidade estrutural ao
que parece. Aí teríamos a interferência de direções estru
turais N70E e NW (15°-50°) com grande densidade de fratu
ramento, em geral verticais. Além disso, falhamentos de
grande expressão cortam a área e a xistosidade constitui
planos tendendo a verticais. As relações de contato são
discutíveis, principalmente observando-se os diques de pe£
ma titos que cortam as metabâsicas locais e até mesmo as
calcossilicatadas em relação aos corpos de granito turmali
nífero.

Alguns contatos observados (Pontos IV-4, V-2 e
V-3), revelaram direção paralela a falhas e xistosidade,po
rém, nem sempre com planos concordantes como se observa no
Ponto V-2.

Na maior exposição de granito turmalinífero (Pon
to IV-5) observa-se na porção média superior hornfels car
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cossilicataâo com acamamento reliquiar N86W 40 NE. Esta ro
cha ê igualmente observada no Ponto IV-4, exibindo acama
mento reliquiar N86W 64NE na borda do corpo granítico e sub
jacente a rochas metabásicas. Aparentemente, as calcossili
catadas não apresentam continuidade em superfície, estando
provavelmente relacionadas a um arqueamento das encaixantes
causado pela intrusão do corpo granítico. Devido as dimen-
sões e mobilidade da intrusão a direção geral das calcossjL
licatadas pode ter sido mantida, porém os seus arqueamentos
provavelmente foram diferentes no centro e borda da intru
são resultando diferentes mergulhos -dos corpos de calcossi-
licatados.

Internamente o granito turmalinífero exibe bandas
de cores cinza e esbranquiçada constituindo curiosos dese
nhos geométricos, inclusive dobramentos com largura varia
vel até alguns metros. HASUI (1963) efetuando medições des
te bandamento e sistemas de diaclases dentro de tais corpos
determinou a existência de três sistemas de diaclases, sen-
do dois subverticais e um sub-horizontal. Quanto âs dobras
presentes não constatou nenhuma orientação preferencial .Apon
tou ainda o mesmo autor uma lineação de turmalina paralela
aos flancos e perpendicular ao eixo das dobras admitindo
relacionar-se a fluxo magmático. Observa-se também nestes
corpos veios e bolsões de pegmatitos de dimensões variáveis,
irregularmente distribuídos e formato extremamente variável,
que para efeito de mapeamento foram considerados juntamente
com os granitos turmaliníferos.

. Nas rochas constituintes da Serra do Ajuá (Canta
zeira) observou-se no Ponto OP1-6 xenõlito de rocha melano
crãtica xistosa contendo feldspato e rico em biotito. No
Ponto 4-6 observa-se um afloramento de filito com finas lâ
minas de quartzito que se encontra aparentemente imerso na
massa granodiorítica constituindo um "roof pendant". Ainda
pode-se observar mcgacristais de microclínio cataclasados,
(Ponto a-1) relacionados Drovavelmente a contatos tectôni^
cos ou proximidade de zonas de cizalhamento dentro do cor-
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po granitico, visto que estudos existentes sobre a área revê
Iam ocorrência desta feição em outros locais.

O Diagrama Schmidt-Lambert (Figura 8) mostra todas
as medidas efetuadas no local e suas zonas preferenciais de
concentração. Predominam as fraturas e falhas verticais com
ligeira direção preferencial em torno de N70E e N85W, corres_
pondendo a tendência regional aproximada E-W. A xistosidade,
embora com pequeno número de dados, mostra discreta tendên
cia para N65E e mergulhos ao redor de 30°.

4.2 - ESTRATIGRAFIA

Na área estudada não foi observada a presença de
calcários, metaconglomerados, metaarcõzios e metagrauvacas.
A presença de filitos é observada unicamente ao sul da área
constituindo aparentemente um "roof" de pequenas dimensões.
Quartzito é observado somente como pequenas lentes localiza
das dentro do micaxisto.

Os sericita-xistos são a rocha predominante, na re
gião e subordinadaraente o "Granito Pirituba". Outros corpos
graniticos e metamõrficos ocorrem na área.

Sericita-xistos com lentes de rochas calcossilica
tadas constituem no local a base da seqüência metassedimentar.
Sobre estas assentam-se os metabasitos (anfibolitos) do Gru
po São Roque comportando-se como pequenos corpos aparentemen
te concordantes com as encaixantes na área de estudo encer
rando a coluna estratigrãfica do referido grupo na área.

Os corpos intrusivos, adamelíticos granodiorlticos
da Cantareira, são responsáveis por fenômenos de turmaliniza
ção e feldspatiza^ão das encaixantes*

Encerrando o ciclo magmãtico teríamos os granitos
turmaliniferos e pegmatitos associados ocupando a porção cen

tro-oeste da área e cuja origem estaria relacionada a even
tos finais da intrusão do batólito da Cantareira que teriam
•sucedido aparentemente somente nesta microregião. Não se ob
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servou até o presente, qualquer afloramento do contato de£
tes pegmatitos e granitos turmalinlferos com o maciço da
Cantareira, tendo-se noticia da observação de contatos do
Granito Pirituba com pegmatitos turmaliníferos, distintos da
queles de Perus, nas proximidades de Mairipori (ELLERT,1964)

Cessado o magmatismo e metamorfismp regional a
área estaria sujeita a um período de erosão seguido por um
período de sedimentação terciâria (Bacia de São Paulo) e no
vo período erosivo precedendo a sedimentação recente. No
local só pudemos observar a presença destes últimos, acrediL
tando-se porém que sedimentos terciãrios possam ser consta
tados através de sondagens.

Os sedimentos recentes restringem-se a pequenos
depósitos localizados dentro do talvegue dos rios ou planí
cies aluvionares, observando-se os maiores depósitos na por
ção centro-sul da região onde sua deposição parece obedecer
a linhas tectônicas preferenciais.

Os corpos graniticos são aproximadamente elipti
cos ou circulares caracterizando-se como corpos circunscri^
tos de fase final de metamorfismo. Exceção deve ser feita
aos granitos turmalinlferos de Perus que embora orientem-
-se preferencialmente segundo as estruturas regionais, apre
sentam, em superfície contatos pouco regulares com os serî
cita-xistos denotando um caráter põs-tectónico. 0 grande
paralelismo dos contatos entre micaxisto e granodiorito com
atitudes de falhamentos próximos sugerem, nos pontos em que
isto ocorre, a existência de um contato de natureza tectôni
ca. Muitas vezes os contatos destas duas unidades não são

observáveis ou de difícil caracterização. Porém o realce
geomorfológico dos contatos associado a feições caracterls
ticas das encaixantes (turmalinização e feldspatização)quan
do próximas ã intrusão revela a presença do contato no pon
to observado ou na sua vizinhança.

Os pegmatitos apresentam-se ora concordantes as
atitudes locais dos xistos ora discordantes. Nos corpos gra



níticos apresentam-se em bolsões irregulares, lenticulares,

etc., com dimensões variadas e limites pouco definidos, dis_

tinguindo-se a existência de dois tipos na área.

Ho extremo SW observa-se, no Ponto II-2, próximo
â estação ferroviária do Jaraguá, rocha finamente laminada,
extremamente alterada com forte mergulho para SW, const!
buindo pequeno corpo lenticular dentro do micaxisto.

As rochas calcossilicatadas são observadas princi
palmente na porção centro-oeste em contato com o grani to tur
malinifero e as metabásicas, já tendo sido abordada no item
4.1.

4.3 - PETROGRAFIA

As unidades litolõgicas aqui presentes jã foram
descritas no item 3.4 cabendo neste tópico a caracterização
dos tipos ocorrentes na área com pequena ênfase para a pe
trografia da área anômala, constituída basicamente de grani^
tos-túrmaliniferos e pegmatitos complexos.

4.3.1 - Hicaxistos

Constituídos basicamente de muscovita e quartzo,
apresentam, na proximidade dos corpos grani toldes turma 1 in î
zação, conforme observado nos Pontos V-3 e A-16. Por vezes
exibem variação na composição mineralógica, decorrente de
alteração de rcetamorfismo de contato. Desta forma somam-
-se aos constituintes essenciais, granadas e agregados ra
dials de sillimanita representados atualmente por núcleos
aproximadamente esféricos milimétricos de õxidos de ferro e
máculas brancas de sericita e argila branca como observado
no Ponto A-15 e proximidades dos Pontos A-4 e V-l onde os
mica:;istos se acham profundamente deformados e compactos.

A textura destas rochas é predominantemente lepi
doblãstica com granulaçao em torno de 0,3 mm. Algumas amos
trás de sericita-xisto presentes na área próxima aos dois
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ültintos pontos citados jâ foram anteriormente estudados por
FRANCO (1958), CORDANI et alii (1963) e COUTINHO (1972).
Constataram estes autores a presença de estaurolita em mini
•a quantidade numa das amostras (provavelmente referente ao
Ponto V-l) que apresenta textura granoblártica a porfiro
blãstica e representa um corpo de aproximadamente 2 km de
extensão com orientação próxima a E-W, partindo do contato
com o granodiorito Pirituba na altura do córrego Andando,in
do atê as proximidades de Perus.

Esta rocha apresenta destacada feição linear nas
fotos aéreas da região. Ao norte constitui contato ao lon
go de toda sua extensão com um corpo pegmatitico muito alte
rado (Ponto VII-1). jâ o seu contato sul está limitado a
uma apõfise granltica que so ergue ao norte do córrego An
dando. Verifica-se no afloramento forte corrugamento e uir.
grande plano de falha transcorrente N70W 8ONE, aos quais a
faixa de cerca de 2 km de extensão parecem estar relaciona-
da. A gênese desta faixa é discutível.

FRANCO (1958) referiu-se a ela como hornfels decor
rente do metamorfismo termal gerado pela intrusão de corpos
pegmatiticos e granlticos da região de Perus.

O micaxisto, em geral, é facilmente caracteriza
vel na área pela alteração típica (argilosa de coloração ar
roxeado) e xistosidade pronunciada imposta pela muscovita.
Porém, na porção SW sua caracterização é mais difícil con
fundindo-se com filitos e aparentemente milonitos que ali
ocorrem. A distinção destas rochas muitas vezes é difícil
mesmo quando em lâminas delgadas, tendo-se procurado utili^
zar nesta distinção relações de campo.

4.3.2 - Calcossi1icatadas (hornfels)

Estas rochas compactas e na maioria das vezes de
granulação submilimétrica, foram observadas em alguns pon
tos da área (IV-4, IV-5, Pedreira Ceramit) em contato com
os turmalina-granitos e pegmatitos associados. Exibem es
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trútura palimpsesticas apresentando camadas centimêtricas.

No Ponto II-2 foi coletado amostra finamente land

nada (espessura das lâminas inferior a 5 mm) de coloração

alternada branca e vermelha, bastante alterada e argilosa.

Não fosse a situação de campo (acamamento N66W 66SW), teria

mos considerado tais rochas como sedimentos. Esta rocha

constituindo aparentemente, um pequeno corpo lenticular,den

tro do micaxisto, aflora totalmente alterada, não permitin

do mesmo apôs laminação uma conclusão satisfatória a respei_

to. De acordo com autores que atuaram na área, a descrição

desta amostra como hornfels calcossilicatado foi a indicada

embora diferisse das características gerais das demais ca!L

cossilicatadas existentes na região e já descrita em diver

sos trabalhos anteriores.

Outros corpos de calcossilicatadas ocorrem a SW

da área de estudo, nas proximidades da bossa granitica de

Taipas e do corpo anfibolítico do Jaraguã, confundindo-se

por vezes com este último. Os afloramentos de rocha fresca

são raros. Porém a observação da natureza de seu manto de

alteração, permite inferir sua ocorrência em outros pontos

desta localidade. Através de tal observação, embora seja di

ficil delimitar os corpos, as rochas calcossilicatadas pare

cem ocupar extensões maiores do que aquelas observada na

porção centro-oeste da área, não se limitando a pequenos cor

pos lenticulares.

Por outro lado, a observação de lâminas delgadas

de amostras provenientes do setor SW revelaram a presença de

uma rocha constituída por uma microdobra com duas fases: uma

de hornblenda e a outra de tremolita sugerindo uma relação

de gênese da calcossilicatada com o anfibolito local.

4.3.3 - Metabásicas (anfibolito)

São encontrados em duas localidades: a SW, num

prolongamento do corpo anfibolítico do Jaraguá, discordante

das encaixantes regionais e representando a maior exposição
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de metabãsicas dentro do Grupo São Roque, tendo sido estuda
da por CORDANI et alii (1961) e mais detalhadamente por
GOMES (1962, 1964, 1972); e, na porção centro-oeste associa
da aos pegmatitos, grani tos turmalini feros de Perus e cal̂
cossilicatadas. Estes últimos apresentam-se cortados por
corpos tabulares de pegmatito e aplito no Ponto IV-3. No
contato destes corpos com o anfibolito observa-se turmalini^
zação intensa, com cristais de turmalina negra de dimensões
centimétricas partindo do anfibolito para o interior do peg
ma tito. Este anfibolito apresenta textura granoblãstica
grosseira e direção N75E, paralela a falha transcorrente
N74E vert. Os corpos intrusivos na metabásica apresentam
orientações N14E 30 NW e N66W 60 SW correspondendo aos pe£
ma titos, e atitudes N76W vert, e N16W vert. correspondendo
a aplitos. Uma falha vertical N56W também corta o corpo,
apresentando movimento inclinado tendendo a vertical, incLL
cando provável reativação deste plano de falha.

4.3.4 - Quartzitos

Ocupam pequena área no extremo SW da região junto
ao corpo anfibolítico, representando parte da lente quartzl^
tica que constitui o Morro e o Pico do Jaraguá. Sua presen
ça foi constatada em dois afloramentos, inferindo-se o seu
contato com as demais encaixantes.

É uma rocha compacta, bastante dura, constituída
quase exclusivamente de quartzo. Subordinadamente,identifi
ca-se a presença de sericita em quantidades não superiores
a 15%.

4.3.5 - "Granito Pirituba"

Ocupando toda a porção leste encontra-se o maciço
granodioritico-adamelítico da Cantareira constituindo a Ser
ra de mesmo nome e localmente a Serra do Ajuá. Exceto nas
pedreiras, as exposições deste batõlito acham-se cobertas
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por densa cobertura vegetal natural. Os afloramentos, em
geral, estão representados por matacões de dimensões varia
das, constituindo em alguns casos aglomerados de blocos.Nes_
tes casos ê nítida a concordância das superfícies dos mata
cões com uma superfície topográfica única conforme se obser
va no Ponto II-6. A similaridade desta superfície topogrã
fica dos matacões com a do terreno em que se situam indica
nitidamente que estes blocos encontram-se "in situ". Em ge
ral tanto nos blocos como nas pedreiras observa-se o grano
diorito pouco alterado ou praticamente são.

Na bossa granítica de Taipas e nas Serras do Ajuá
e Cantareira as características texturais típicas desta ro
cha estão bem evidenciadas. Jã na pequena apófise da loca
lidade de Perus ao N do córrego Andando e a W da Estrada Ve
lha de Campinas os megacristais de microclínio apresentam-
-se em menor quantidade, sendo a matriz bastante quartzosa,
além do que dois veios de quartzo de direções paralelas cor
tam o "granito" neste local. Provavelmente essa maior quan
tidade de quartzo esteja relacionada aos fenômenos pneumato
líticos hidrotermais que geraram os corpos pegmatlticos e
granitos turmalinlferos próximos. A mesma feição é obser
vada nas proximidades do Morro do Jaraguá, em um bloco iso
lado de pequenas dimensões, aparentemente relacionado ã bos_
sa granitõide de Taipas e que exibiu num pequeno veio de
quartzo que o atravessa contagem radiométrica total pouco
superior a média da localidade (170 c.p.s.).

Constata-se nestes granodioritos a presença de sul
fetos disseminados na matriz em quantidades acessórias com
dimensões, que variam de milimétricas a centimetricas. As
maiores concentrações destes sulfetos (de Fe e/ou Cu) obser
va-se na Pedreira Itaberaba (Ponto 1-1) onde o "Granito P.1
rituba" se apresenia muito falhado e cortado por grande nu
mero de veios de aplito. Os sulfetos por vezes contornam
os grãos de microclínio, como foi observado no Ponto 2-1.

Dentro dos cristais de microclínio, ocorrem in



clusões de plagioclâsio serieitizado. Estes cristais carac
cerizam-se por elevada triclinicidade indicando cristaliza
ção a baixas temperaturas, portanto, na fase final de conso
lidação do maciço.

4.3.6 - Granitos turmaliníferos e pegmatitos

Os granitos turmaliníferos até o presente momento,
sõ foram descritos na localidade de Perus, próximo ao corre
90 Andando e Ribeirão Perus. Estes corpos apresentam-se em
variável estado de alteração, constatando-se grandes massas
intensamente alteradas próximo a outras pouco alteradas em
níveis topográficos aproximadamente iguais. Caracterizara-se
pela grande quantidade de turmalina (quase que exclusivamen
te negra) e total ausência de biotita ou outro máfico em
sua mineralogia. Esta turmalina essencialmente secundária
teria se formado às expensas de feldspatos e muscovita, con
forme se observa ao microscópio.

Dentre os minerais quantitativamente menos signl^
ficativos, a apatita de coloração esverdeada, aparece inal^
terada na maioria das vezes. A caracterização da alanita é
difícil, tendo-se adotado tal classificação para um mineral
amarelo acastanhado de relevo alto e contorno poliédrico.

O quartzo participa com cerca de 50% da amostra
exibindo forte extinção ondulante, mais pronunciada do que
aquela observada nos micaxistos regionais.

O plagioclâsio apresenta vez por outra sericitiza
ção, podendo-se observar nas albitas ripas do geminado po
lissíntético, quebradas e arqueadas.

A grande quantidade de turmalina, aliada ao forma
to extremamente irregular e complexo das bandas dentro do
corpo granitico e a profusão de veios pegmatítiteos associa
dos sugere a existência de um magma de elevada fluidez afe
tado por deformações durante a fase final de consolidação
como sugerem o quartzo e a albita. Estudos efetuados por-



HASUI (1963) revelaram una orientação preferencial do banda
mento em torno de N60-70K* com mergulhos para SW, correspon
dendo igualmente a atitudes de diaclases preenchidas por
autunita, segundo observado por MAU (in HASUI, 1963).

Os veios pegmatiticos apresentam-se parcialmente
çoncordantes com este bandamento evidenciando segundo HASUI
top. eit.) início da fase pegmatítica-pneumatolltica ante
riormente ao término de cristalização dos granitos turmali
níferos existindo ainda certa facilidade de escoamento para
lelamente ao bandamento.

Na região estudada pode-se distinguir dois tipos
de pegmatitos: simples, mineralogia representada por poucos
minerais, não exibindo zoneamento, e, complexos com minera-
logia variada e zoneamento pouco pronunciado.

Os pegmatitos simples foram observados em vários
pontos (1-3, 1-4, VII-2, 6c) apresentando-se quase sempre
muito alterados, constituídos por quartzo, turmalina preta,
e feldspato (microclínio ?) alterado para argila. Sua dis
tinçãô dos complexos é imediata através das medidas radio
métricas, constatando-se para os simples,baixas contagens,
enquanto nos complexos se observa elevadas contagens. Estes
corpos pegmatlticos simples apresentam-se geralmente alon-
gados e nas proximidades de intrusões graniticas maiores,
cortando os xistos.

Os pegmatitos complexos aparecem associados aos
granitos turmaliniferos imersos nestes ou cortando as en
caixantes regionais. As dimensões destes corpos são extre
mamente variadas, podendo-se distinguir intercrescimentos
gráficos de quartzo e feldspato e pequenos corpos de pegroa
ti tos laminados indicativos neste último caso, da grande
fluidez do material. Pode-3e caracterizar em alguns corpos
pelo menos três zonas distintas: zona de borda de espessura
milimétrica a centimétrica, representada por associação de
sericita e granada vermelha (provavelmente piropo); zona de
parede e/ou intermediária constituída por ampla gama minera
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lõgica, tendo a maior expressão dentro dos corpos de pegma
ti to complexo, e, a zona do núcleo representada por cris_
tais de dimensões até decimêtricas de turmalina negra e rõ
sea, microclinio, quartzo e berilo.

A zona intermediária e/ou de parede foi assim re
ferida por representar uma zona de características tanto de
uma como de outra zona sem limites definidos que permitam
identificar uma ou outra. 0 núcleo ocupa porção restrita
dentro do pegma ti to e nem sempre i observável nos aflora
mentos. Caracteriza-se pela presença de grandes cristais
de berilo. Este berilo é visualmente muito semelhante ao
feldspato, distinguindo-se, macroscopicamente, somente pela
seção hexagonal típica e ausência de clivagem. Determina
ções roentgenogrãficas revelaram, para o berilo de Perus,os
parâmetros da Tabela 10. Estes dados foram obtidos com an
ti ca todo de Cu, filtro de Ni e comprimento de onda \ =
1,5405 A.

Veios de quartzo turmalinífero e quartzo puro de
pequena extensão cortam as rochas regionais em diversos Io
cais, representando uma fase final de consolidação dos li.
quidos magmaticos. Por vezes estes veios se acham fortemen
te contorcidos com o quartzo excessivamente fragmentado(pró
ximo ao Ponto IV-3).

Tanto o pegmatito como o granito turmalinífero
apresentam grande quantidade de minerais uraníferos .secunda
rios ocupando fraturas dentro destas rochas, tendo -se obser
vâdo (GABELMAN, 1963) sua presença dentro dos xistos até
distâncias indeterminadas, partindo do corpo pegmatitico.Ob
servações de campo constataram a presença de tais minerais
unicamente associados às intrusões de Perus.

Pelo menos dois eventos penumatolltico-hidroter-
mais verificaram-se nas intrusivas da localidade de Perus.
Isto se evidencia pela existência de duas gerações de tur-
roalina no granito turmalinífero; presença de turmalina zona
da coaxialmente; albitização de feldspatos; associação de.



mica lepidolita sempre a tuxmalina litinJfera. h turmalina
zonada, apresenta-se em relação ao eixo, de fora para õen
tro: turmalina rósea, parda e preta no centro. Uma análise
química obtida por KNECHT (1936) revelou para estas zonas
um conteúdo de Li-O diminuindo da borda para o centro e as_
sociação de lepidolita à porção mais externa, indicando a
introdução de uma solução litinífera posterior ã fase do bo
ro.
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5 - PROSPECÇAO RADIOGEOLOGICA

5.1 - INTRODUÇÃO

Foram efetuadas 108 contagens na região estudada
correspondente a 18 perfis de caminhamento com uma media de
quatro contagens por perfis totalizando pouco mais de 50 km
percorridos.

O levantamento radiomêtrico,em contagens por se
gundo (c.p.s.), indicou cinco anomalias na área conforme ca
racterizado a seguir tendo-se obtido cerca de 40 amostras
da área pesquisada. Procurou-se sempre que possível efetuar
as contagens em rocha sã, uma vez que o objetivo era a obser
vação de teores fundamentais de minerais radioativos e even
tuais anomalias em rocha, que poderiam indicar a presença
de minerais primários. Já a realização de contagens em so
Io apontariam, eventualmente, depósitos superficiais secun
dários sem que estes tivessem necessariamente correlação ocm
mineral!zações mais profundas na rocha subjacente aos alu
viões e regolitos, principalmente considerando-se a grande
mobilidade e instabilidade química dos compostos de urânio
em nosso ambiente, além das coberturas de solos a maioria
das vezes, serem aloctones devido às declividades acentua
das das regiões cristalinas.

O cálculo aos valores médios das contagens foi fed,
to através da média aritmética:

1=1

n

0 uso da media aritmética permite uma melhor re
presentação do valor médio de uma população,por não elimi
nar a influência dos seus termos extremos. Tal fato não
ocorre quando emprega-se as médias geométrica e ponderada
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que diminuem a influência dos elementos que ocorrem em pe
quena quantidade dentro da população.

Para o cálculo do desvio padrão, adotado como me
dida de dispersão dos dados, utilizou-se a relação:

- x ) 2

n - 1

onde o uso da diferença n-1 em lugar simplesmente de n (nú
mero de amostras) permite uma melhor estimativa do desvio
padrão da população da qual a amostra foi extraída (SPIEGEL,
1974).

5.2 - RESULTADOS

A área objeto do presente estudo, abrange rochas
granlticas tardi a pós-tectônicas aos metamorfitos do Gru
po São Roque e xistos micãceos,anfibolitos, quartzitos e
rochas calcossilicatadas do referido Grupo, permitindo, de
vido a esta heterogeneidade, o estabelecimento de um
"background" regional com variações locais inerentes aos
tipos litológicos. Assim sendo para os corpos granitõiâes,
obteve-se um "background" de 75 c.p.s., com variações de
50-90 c.p.s. (referentes ao desvio padrão). Por outro lado,
os xistos micãceos forneceram um "background" médio de 88
c.p.s. com variações de 69-108 c.p.s. As demais rochas,
estando representadas por um numero de pontos de medida
bem inferior, sõ foram consideradas para efeito de avalia
ção do "background" regional, cujo valor situou-se em tor
no de 82 c.p.s., variando entre 50 e 112 c.p.s. Igualmente
na contagem total, verificou-se uma contagem media de 100-
-101 c.p.s. nos corpos granitóides e ao redor de 115 c.p.s.
nos xistos micáceos. Observou-se porém no campo, que ge
ralmente os corpos de adamelito ("Granito Pirituba") apre
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sentavam as contagens totais superiores, ao dos xistos raicá
ceos, como se deduz da observação dos perfis (Anexos 4 ã 14),
tal valor (100-101 c.p.s.),considerou porém conjuntamente»os
corpos pegmatiticos»direta ou indiretamente relacionados ao
maciço da cantareira,introduzindo por vezes valores radiomé
tricôs anormalmente negativos como o do Ponto 2 no Perfil VII.
Paralelamente verificou-se também, uma maior oscilação do
"background" nos xistos micãceos do que nos corpos grani tõ_i
des, o que se confirmou na determinação dos desvios padrões
de mais ou menos 38 c.p.s. no primeiro caso e mais ou menos
15 C.D.S. no caso dos granitõides. Este fato talvez possa
ser explicado pela maior variação do grau de alterabilidade
das rochas micãceas, mais susceptíveis ãs intempéries, do
que as rochas grnnlticas que em sua maioria apresentavam-se
inalteradas (ao menos visualmente).

Não foram considerados como já explicado anterior

mente (item 2) solos e sedimentos recentes na prospecção ra

diométrica.

No levantamento efetuado, destacou-se como única
área anômala radiometricamente a região de aproximadamente
6 km2 a E de Perus, nesta mesma localidade, onde jã se conhe
cia mineralizaçõos uranlferas secundárias em cavidades e fra
turas do granito-turmalinífero local. Nesta área, constata
ram-se cinco anomalias, podendo-se dividi-las em: duas de pri
meira ordem, representando de 16 a 21 vezes o "background"
local; e, três do segunda ordem, de 5 a 7 vezes o "background1

local.

A anomnlia mais intensa de 3.000 c.p.s. encontra-
-se em granito-turmalinífero são, caracterizando-se localmen
te como uma anomalia punctual, dentro do Perfil V. A segun-
da com 2.000 c.p.s. aparece em pegmatito inalterado, próximo
ao contato com rochas calcossilicatadas (hornfels) apresen
tando igualmente caráter punctual local, no Ponto 4 do Per
fil IV. Ainda no Perfil IV, próximo â anomalia do Ponto 4,
encontramos no ronto 5, duas anomalias secundárias próximas,
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uma de 1.800 e outra de 2.200 c.p.s., caracterizando em plan

ta (Anexo 15) uma anomalia linear de difícil constatação no

campo. Estas anomalias secundárias situam-se em corpos pe£

matiticos complexos que encontram-se imersos iiregulermente

na massa de grani to-turroalinlfero. Ainda a E dos Pontos 4 e

5, no Ponto 3, dentro do Perfil IV, nas proximidades da Ei»

trada Velha de Campinas, uma anomalia de 600 c.p.s. é obser

vada em pegmatito complexo, granatlfero próximo ao contato

com metabasitos (anfibolitos) do Grupo São Roque. Estas ano

malias estão discriminadas no Anexo 17.

Paralelamente consta taram-se alguns pontos com baî

xa radioatividade, muito inferior aos valores médios dos

"background" (BG) observados. Assim, nos Pontos 5-10 (Ponto

10 do Perfil 5), II-9 e VII-1 obtiveram-se contagens respec

tivamente de 15, 45 e 50 c.p.s. sendo as duas primeiras em

rochas argilosas e a última em pegmatito alterado. Provavel^

mente o estado bastante alterado do afloramento justifique

este comportamento. O intemperismo pode ter induzido â uma

lixiviação dos minerais radioativos constituintes da rocha

ou então originado novos minerais com elementos radioativos.

No caso de simples lixiviação, os elementos radioativos fo-

ram liberados da rocha e portanto essa emite baixa ou nenhuma

radioatividade. No caso de novos compostos com elementos

radioativos, estes estarão em início de desintegração (deca_i

mento radioativo) e desta maneira emitirão baixa radiação;

portanto haverá pequeno registro de contagens pelo cintilô

metro.

Os valores de 15 e 50 c.p.s. apresentam-se inferio

res mesmo com referência a dados regionais em rochas similci

res obtidas em trabalhos anteriores (CPRM, 1975). Assim pa

ra metassedimentos síltico-argilosos do Grupo Açunguí o va

lor do BG mínimo foi 30 c.p.s. enquanto para corpos granjL

toldes o mínimo obtido foi de 80 c.p.s.

O Ponto 5-10, onde se obteve o menor valor radio

métrico situa-se no extremo SW da área, proximo a corpos an
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fibollticos, quartziticos e graniticos. Está representado

por afloramento de rocha siltosa extremamente decomposta

muito fraturada de coloração amarelo-alaranjada, podendo

tratar-se provavelmente de um anfibolito extremamente de

composto, visto que se observou nas proximidades deste

afloramento um bloco de 1 m de diâmetro, desta rocha, iso

lado num corte de estrada (Anexo 17).

0 valor de 45 c.p.s. observado no Ponto II-9 foi

obtido em micaxisto próximo ao contato com a bossa granî

tõide de Taipas exibindo grande feldspatização e porfiro-

blastos (talvez sillimanita em agregados). Esta rocha se

encontra extremamente alterada passando a solo de alteração.

O pegmatito muito alterado que aparece no Ponto

VII-1, em contato com o serieita xisto apresenta mineralo-

gia simples, constituída de quartzo feldspato e turmalina

negra. Apresenta-se em estado avançado de alteração ao S

da Av. Fiore Peccicacco, na localidade de Perus. Este cor

po acha-se orientado aproximadamente E-W concordando apa

rentemente com a xistosidade das encaixantes e com as dire

ções locais de fraturarnento provavelmente relacionadas a

falhamento local.

No local da anomalia V-2 sõ foi conseguida amos_

tra para elaboração de lâmina delgada e autoradiografia.Ao

lado desta anomalia um ponto de radioatividade igualmente

elevada (2.000 c.p.s.) permitiu obtenção de amostra em dî

mensão adequada. Macroscopicamente, constatou-se a presen

ça de quartzo enfumaçado e turmalina preta no ponto de ano

malia máxima.

A anomalia IV-3 (600 c.p.s.) localizou-se em peg

matitos, intrusivos em anfibolitos, próximo do contato en

tre estes corpos correspondendo a manchas escuras, dentro

do corpo pegmatltico, onde se concentram turmalina e grana

da.

A anomalia IV-4 está representada por uma maior

concentração de quartzo em plano de falha dentro do pegma-
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tito, nas proximidades do contato das rochas calcossilicata

das com o pegmatite Tal contato exibe atitude N14E 55SE.

Jâ as anomalias IV-5 foram constatadas em granito-
-turmalinlfero com grande número de fraturas mineralizadas
com minerais uraniferos secundários que forneceram contagens
totais entre 600 e 1.500 c.p.s. Este valor, de certa manei^
ra, não era esperado para estes minerais e sim contagens
máximas, visto tratar-se de minerais sabidamente uraníferos
com teores de ate 9,55% em U.O» no mineral e em torno de
0,11 em rocha, segundo análises químicas contidas em KNECHT
(1938). Embora estes dados não sejam recentes, e os equipa
mentos então disponíveis para análise, apresentassem meno-
res recursos que os atuais, julgamos confiáveis em face da
obtenção de dados similares, em nosso trabalho, para algumas
rochas regionais. Porém tal fato é explicável, visto que
outras fontes de radioatividade (Th e K) estão presentes na
área. Além disso, fator a considerar é o estado de equili_
brio dos minerais uraníferos que podem ter-se formado recen
temente e portanto estar em fase inicial de decaimento rai
dioativo exibindo pequena radioatividade. A despeito de
tal fato, observou-se em fratura preenchida por mineral ura
nífero, a máxima anomalia desta pedreira, identificada no
Anexo 17 como IV-5 (2.200) correspondendo a 2.200 c.p.s. Ob
teve-se paralelamente, em granito turmalinífero a anomalia
IV-5 (1.800) associado a manchas escuras de turmalina negra
e quartzo enfumaçado.

A Tabela 11 apresenta os resultados do levantamen
to radiométricô de superfície efetuado na área de estudo.

5.2.1 - Perfis radiogeolõgicos

A elaboração de perfis geológicos e radiométricos
superpostos permitiu a observação do comportamento radiogeo
lógico face aos fatores de influência referentes as conta
gens com o cintilômetro. Igualmente foram observadas as
contribuições radiométricas das mineral!zações locais. Os.
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perfis radiogeológicos forneceram ainda, a amplitude e o
contraste das anomalias registradas. Deste modo,verificou-
-se que o fator de influência mais freqüentemente observa
do em todas as medidas, foi a litologia como pode-se notar
nos Perfis 4, Op 5, VII. O efeito topografia se fez presen
te em alguns perfis, mais destacadamente no Perfil 3. Embo
ra não apresentasse uma correlação definida, notamos, em al̂
guns casos, uma variação das contagens quando ocorriam va
riações bruscas na temperatura, como se constatou nos Per
fis Op 1 e Op 2 e, talvez, parcialmente no Perfil Op 5, vis_
to que neste último hã implicações de ordem litolõgica. Por
outro lado, constatou-se igualmente no Perfil Op 2 uma maior
contagem em cotas mais altas talvez relacionado ã topografia.

Alguns locais exibiram também contagens possivel^
mente afetadas pelo efeito de massa (ou cavidade) a exemplo
dos Pontos Op 1-1 e Op 1-6.

As anomalias acham-se caracterizadas nos Perfis
IV e V. Nos Anexos 4 a 14 são apresentados os perfis aqui
citados, os quais passamos a descrever, juntamente com um
resumo dos demais perfis percorridos na ãrea. Uma análise
comparativa dos perfis pode ser vista na Figura 9.

a) PERFIL A

Na seqüência representada neste perfil, pode-se
observar uma predominância dos afloramentos de micaxistos,
sobre os granitõides regionais.

Partindo-se de um prolongamento do maciço da Can
tareira exposto na pedreira abandonada da CONSPEDRA, cruza-
-se falhamento transcorrente vertical, aproximadamente E-W,
descendo-se a partir dal, na topografia, ate atingir a cota
750 m junto ao córrego Andai, to (Ponto 4) e próximo a falha
mento transcorrente subvertical. A partir dal sobe-se nova
mente na topografia atingindo-se a cota aproximada de 860 m,
que não supera a inicial (950 m). A atitude da xistosidade
das encaixantes regionais assume a posição vertical próximo
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à localidade de Taipas (Ponto 6) junto a uma bossa graníti^
ca. Sua inclinação varia em torno de vertical até o Ponto
18 próximo ao falhamento do Ponto 17, onde se verifica uma
sensível atenuação dos mergulhos aparentes, que não superam
os 45 graus.

Os corpos graniticos afloram, ao longo do perfil,
em três pontos. Dois deles próximos a Taipas e o ultimo jun
to à Serra do Ajuã.

Os pegmatitos complexos de Perus, situam-se prõxi^
mo à área topograficamente mais baixa, em torno da cota 770m.

As contagens radiomêtricas totais, foram as que
mais variaram. Observou-se o valor mínimo de 60 c.p.s. no
Ponto 9 representado por solo residual de xisto possível
motivo da baixa contagem). O valor máximo foi igualmente
observado em micaxisto, correspondendo â 135 c.p.s. no Pon
to 6.. O valor médio situou-se em torno de 106 c:p.s. Do
Ponto 14 ao 18 os valores se mantiveram estáveis correspon
dendo igualmente ao maior contraste radiomêtrico local com
uma relação CT/BG =1,3, porém sem qualquer valor anômalo.

b) PERFIL I

Do Ponto 1 (Pedreira Itaberaba) ao Ponto 5 (cerca
de 700 m após o Jardim Terezinha) nota-se um desnível de
100 m na topografia com a cota mais baixa em torno de 800m.
Um relevo movimentado caracteriza os primeiros 1.000 m do
perfil, aparentemente afetado por dobramentos e falhamentos
conforme observado na Pedreira Itaberaba. Observa-se local
mente em 100 m de distância desnível da ordem de 50 m (pró
ximo ao Ponto 2). Prosseguindo-se no perfil constata-se,em
nível pouco superior ao Ponto 2, adiante uns 300 m, um pata
mar ligeiramente arqueado nas proximidades de intrusão peg
matítica que aflora em cerca de 300 m no perfil. Possivel^
mente do início do patamar até o corpo pegmatítico, tem-se
pequeno sinclinal e neste último um anticlinal. Do término
do patamar até o Ponto 5 o relevo volta a ser acidentado
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devido a proximidade dos granodioritos e adamelitos da Can
tareira que afloram a menos de 50 m do ponto referido.

A exposição rochosa da Pedreira Itaberaba,mostra-

-nos o corpo "granitico" Pirituba intensamente falhado, cor

tado por aplitos, contendo sulfetos de Cu e exibindo nas

bordas do corpo granulação mais fina. Na porção final con£

tatou-se pegmatito de mineralogia simples bastante alterado.

Este conjunto caracteriza os únicos afloramentos de grani,

toldes no perfil-

A jcistosidade das encaixantes (serieita-xisto) não
apresenta mergulhos aparentes fortes até o fim do perfil,on
de esta mergulha verticalmente, junto ao maciço da Cantarei^
ra. A feição anticlinal é caracterizada junto ao Ponto 3 e
no Ponto 4 sendo inferida a sinclinal adjacente.

Racliometricamente, não há valores anômalos a me
nos que consideremos o Ponto 3 como anomalamente negativo
(item 5.2). A radioatividade máxima aí encontrada foi 115
c.p.s. (contagem total CT), para um mínimo de 55 c.p.s. no
Ponto 3. A ntódia dos valores aí observados foi em torno de
82 c.p.s. de significado não estatístico visto tratar-se de
uma pequena amostra (5 valores) com variações extremas.

0 efeito litologia pode ser nitidamente verifica-

do no perfil.

c) PERFIL IV

Apresenta no inicio do perfil, corpo granodiorít_i
co com destaque topográfico, representando a porção mais
elevada desta seção (810 m). A partir deste, em direção a
Perus, o relevo levemente ondulado, diminui até a cota 74Oro,
na pequena várzea do Ribeirão Perus, permanecendo em torno
desta cota ate o fim do perfil. Outra feição, que consti,
tui um ressalto, na topografia, embora nâo tão destacado
quanto o granodiorito ("Granito Pirituba") das proximidades
do Ponto 1, õ o granito turmalinífero de Perus explorado
has Pedreiras Peccicacco.
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Er.tre estes dois corpos graniticos encontramos ro

chás metabãsicas associadas a pegmatitos e calcossilicatadas

perturbadas por falhamentos.

Sem dúvida alguma a principal ocorrência desta se

çio é a presença <?e quatro anomalias, como pode-se observar

nos dados de CT, caracterizando-se como una de primeira ordem

e três de segunda ordem, constatadas pela razão contagem to

tal /"background" (CT/BG). "'O BG do perfil foi um dos mais ele

vados, senão o mais elevado da área estudada, registrando o

valor médio de 132 c.p.s.

A contagem total oscilou entre o mínimo de 97,5 no

granodiorito e o máximo de 2.200 correspondendo a anomalia

do Ponto 5 (IV-5 - 2.200). Em geral toda a exposição de gra

nitos turmaliníferos exibiu CT elevada, acreditando-se que

um comportamento radiométrico do corpo possa ser definido com

malha mais fechada, topograficamente controlada, efetuando-se

contagens nos seus nós. Interessante notar a correlação en

tre os contornos do granito turmalinífero e o perfil das ano

malias.

d) PERFIL V

Apresentando relevo pouco acidentado, localmente

alterado por grandes aberturas em rocha (pedreiras), apresen

ta cota superior a 740 m e inferior a 810 m, atingindo o va

lor máximo de 805 m no Ponto 4.

Dois falhamentos podem ser visualizados neste cor

te: primeiro no Ponto 1, de caráter transcorrente, subverti^

cal, ocorre em muscovita-xistos intensamente deformados, exî

bindo grande espelho de falha; o segundo aparece no fim do

perfil paralelo ao contato do granito-turmalinífero com o

micaxisto.

Duas exposições de turmalina granito, em pedreiras

existentes na área, representadas pelos Pontos 2, 4 e 6, são

observadas. O contato destes corpos com as encaixantes se

mostrou concordantemente ã direção de xistosidade porém não
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necessarlamente paralela ao plano de xistosidade, como pode-
-se observar próximo ao Ponto 2 rumo ao Ponto 5, onde se
constata um mergulho da xistosidade oposto àquela exibida
pelo contato. Já no Ponto 3, embora não se observe no per
fil, constatou-se uma concordância entre os planos de xisto
sidade e de contato, sugerindo a existência de anticlinal en
volvendo a exposição rochosa presente em 4 e 6.

O BG médio situou-se em torno de 113. A relação
CT/BG média situou-se em torno de 1,7 sem considerar o va
lor anômalo do Ponto 2, representando a seção de maior con
tribuição da rocha na radioatividade total, ou seja, aparen
temente a participação dos elementos radioativos nas rochas
locais ê maior ao longo deste perfil do que nos demais ob
servados, inclusive considerando o Perfil IV, onde sem cooçu
tar os valores anômalos verificou-se uma relação CT/BG de
1.4.

A máxima contagem total desta seção foi 3.000c.p.s.
correspondendo ao maior valor da área e anomalia de maior
contraste (CT/BG = 20,7). O mínimo valor total foi 120c.p.s.,
obtendo-se o valor médio de 659 c.p.s.

e) PERFIL VII

A porção central destaca-se na topografia com co
tas próximas de 850 m contrastando com o início do perfil
(Pontos 1 e 2) onde o ponto mais alto não atinge 2 cota 800m.
O relevo eleva-se rapidamente a partir do Ponto 2, onde ob
servam-se fraturas verticais, provavelmente associadas a fa
lhamentos localizados a oeste do perfil e que parecem con
dicionar a geomorfologia local, visto que a erosão diferen
ciai não explicaria a irregularidade no perfil, em se tra
tando unicamente de sericita-xistos (exceto no Ponto 1 e pe
queno corpo pegmatitico no Ponto 2). A partir do Ponto 3,
um declive suave, atinge a porção mais baixa da seção (cota
730 m), elevando-se a partir daí até o fim do perfil e mes
mo depois deste. No mesmo intervalo, a xistosidade sugere
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a existência de um sinclinal de eixo aproximadamente N75E

com plano axial mergulhando para norte. A extensão deste

eixo para NE parece complicar-se próximo ao maciço da Canta

reira onde a xistosidade apresenta comportamento variável.

Litologicamente a existência de uma exposição pe<j

matitica muito alterada no inicio do perfil e pequeno corpo

observado num corte de estrada no Ponto 2, são as únicas va

riações dentro do micaxisto que também se apresenta bastan-

te alterado em todo o perfil.

As contagens registradas no micaxisto, são aproxi^

madamente iguais, com variações nos Pontos 2 e 4 devido a

efeito de massa dada a proximidade de vales não muito aber

tos.

A mínima contagem total registrada, foi 50 c.p.s.,

correspondendo a um dos valores mais baixos da área, associa

do a corpo pegroatítico (Ponto 1). O máximo valor (CT) foi

150 c.p.s.

f) PERFIL 3

Contido inteiramente nos granodioritos/adamelitos

da Serra da Cantareira, apresentando relevo montanhoso, re

presenta uma das porções mais elevadas da área, atingindo

cota próxima a 1.200 m (Ponto 7). Caracteriza-se por peque

nos morros com declividade mais pronunciada no f lanço S-SW

que no flanço oposto, notando-se próximo ao Ponto 5 parale

lisroo do perfil deste flanço com o mergulho aparente exibi^

do por cristais de biotita presentes no "Granito Pirituba".

Esta característica do relevo é perfeitamente observável no

campo, onde após se percorrer um aclive com relativa difî

culdade segue-se um patamar ou uma declividade pouco pro

nunciada.

A seção radiométrica acompanha, grosso modo, o

perfil geológico, com menores contagens nos pontos mais baî

xos, aumentando nos altos, denotando o efeito da topografia.
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O mínimo valor registrado foi 80 c.p.s. e, o maior, de 155
c.p.s. (Ponto 5), deve-se provavelmente a efeito de massa
relacionada a pequena elevação a SW deste ponto, O
"background" oscilou em torno de 81 c.p.s.

g) PERFIL 4

Relevo moderado levemente ondulado é o que se ob
serva aqui. 0 corpo intrusivo (Pirituba) parece ter afeta
do pronunciadamente os muscovita xistos regionais, que no
local aparecem cortados por numerosos veios de quartzo com
atitudes variáveis, observando-se no "granito" veios de apli
to. O fraturamento vertical observado no Ponto 7 parece e£
tar relacionado a falhamento vertical existente junto ao
corpo granítico. Uma exposição de micaxisto aflora no Pon
to 6 no interior do corpo granitico, apresentando direção
paralela ao micaxisto presente nos Pontos 4 e 7 e mergulho
para SE ligeiramente diferente do verificado naqueles pon-
tos.

A litologia parece influenciar as contagens con
forme se verifica nitidamente no perfil de CT. Aparentemen
te a introdução de veios de quartzo eleva os registros de
radioatividade. No Ponto 4 a contagem obtida para o mica-
xisto possivelmente se refere ao efeito de massa visto que
o local era cortado por falha, onde se desenvolveu uma ravi
na dentro do micaxisto. Mesmo assim não se registraram va
lores anômalos, com as razões CT/BG atingindo o valor máxi
mo de 1,6 nos Pontos 4 e 6. Um valor nãximo de 125 c.p.s.e
o valor mínimo de 75 c.p.s. foram registrados neste caminha
mento.

h) PERFIL Op 1

Apresentando relevo semelhante &o do perfil ante
rior, cobrindo igualmente unicamente rochas graníticas, SJL
tua-se em sua quase totalidade acima da cota 950 e abaixo
da cota 1.100.
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Mo Inicio registrou-se 120 c.p.s. diminuindo até

75 c.p.s. (contagem total no Ponto 4) e subindo até 100c.p.s.

no fim do perfil. O efeito de massa parece explicar o com

portarxento diferencial das contagens ao longo do corpo gra

nltico.

1) PERFIL Op 2

Começa na cota 870 m e termina na cota 1.100 m

atingindo, próximo ao término a elevação máxima de l.lóü m.

£ uma seção bastante simples, representada prat_i

camente por um único aclive e exclusivamente afloramentos

do "Granito Pirituba".

h radioatividade media foi 88.5 c.p.s. (CT). Não

se registrou qualquer anomalia, sendo os valores radiométri^

cos máximos e mínimos respectivamente 92,5 e 85 c.p.s. (CT).

Fraturamentos verticais foram medidos nos Pontos

1 e 4.

j) PERFIL Op 5

A princípio observa-se ocorrência de micaxisto até

o Ponto 2, onde o contato do corpo grani tico com as enca_i

xantes, localmente feldspatizadas, ocupa pequena ravina.

Provavelmente, a zona entre os Pontos 1 e 2 abrigam sincli^

nal com eixo orientado segundo N70E. 0 mergulho da xis tos î

dade, no Ponto 2, não foi precisado, sabendo-se que este

aponta para NW,porém com inclinação desconhecida. O conta

to observado junto ao Ponto 2 é bem destacado geomorfologi^

camente e nitidamente observável em foto aérea, notando-se

um condicionamento do relevo â erosão diferencial. Deste

modo, o perfil topográfico que inicialmente é levemente on

dulado e aproximadamente plano, passa a caráter montanhoso

ao adentrar o corpo granitico, elevando-se da cota 800 até

1.050 m.

A radioatividade aumenta no corpo granítico, prõ
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xiroo ao contato, reâuzindo-se no fim do perfil. 0 máximo
valor registrado foi 105 c.p.s. e o mínimo 70 c.p.s.

1) DEMAIS F5RFIS

1-1 - PERFIL II

Apresentando topografia levemente ondulada,abriga
altitudes médias em torno de 850 m e máxima não superior a
900 m em seus 3.900 m de extensão. Deslocando-se no senti^
do do Pico do Jaraguá a Taipas, observa-se neste perfil a
xistosidade, em geral subvertical, mergulhando para SW, cor
tada por fraturamentos verticais, estruturas essas parale
Ias a falhamentos de pequena expressão observados junto a
bossa granitica, já nas proximidades de Taipas. Neste mes_
mo local pode-se ver dobras em escala de afloramento orien
tadas segundo N-NE. Prosseguindo nesta seção, atravessa-se
o corpo de granodiorito atingi*.do-se, no fim do perfil, no
vãmente as encaixantes regionais com xistosidade oposta â
observada anteriormente.

Um dos perfis menos radioativos (BG médio = 64 c.
p.s.), forneceu sua maior contagem em quartzito que aparece
unicamente no Ponto 1, onde registrou-se 100 c.p.s. Parale
lamente no encerramento desta seção observou-se uma das ml
nimas contagens da área (45 c.p.s.} em micaxisto, nitidai.ien
te deformado pela ação das intrusivas próximas, aparentemen
te cataclasado.

1-2 - PERFIL 5

Ocupa porção de relevo bastante aplainado, com de
clividades geralmente inferiores a 30°. 0 nível topográfi^
co médio corresponde a 825 m.

Na porção S, aflora o quartzito do Jaraguã coro
foliação N66W 58SW. Znquanto as demais rochas metamõrficas
também mergulham para SW. Observa-se um fraturamento, mer
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gulhando em sentido contrário â xistosidade que varia de pou

co inclinado a vertical próximo à bossa de Taipas.

A cerca de 2 km ã SE do Jaraguá, na parte média

do perfil, as metamõrficas encontram-se intensamente decom

postas e cizalhadas, apresentando pequenas lentes de quart

zito, serão dificilmente caracterizãveis. Aparentemente dois

planos de falhas cruzam-se neste local com indicações de re

jeitos verticais ou inclinados, talvez explicando a saliên

cia topográfica desta porção da seção.

Destaca-se neste trecho a menor radioatividade re

gistrada na ãra 15 c.p.s., representando cerca de 1/4 do

"background" médio local (66 c.p.s.) e aproximadamente 1/5 do

"background" regional. Observa-se também uma contagem máx:L

ma de 170 c.p.s., correspondente a razão punctual CT/BG de

3,1 em veio centimetricô de quartzo, cortando matacão de ro

cha granitica rica em quartzo, eqüigranular aparentemente d_i

ferenciada do corpo de Taipas existente nas proximidades. Es

te bloco provavelmente não se acha "in situ".

L-3 - PERFIL 7

Inteiramente inserido em micaxisvos, apresenta sua

porção central levemente mais baixa que os extremos, consti^

tuindo no todo, relevo praticamente plano. As cotas variam

de 810 a 850 m, sendo máxima junto à Estrada de Taipas (come

ço da seção).

A radiometrla cresce de S para N (nas proximida

des do corpo granodiorítico de Taipas) atingindo valor prõx_i

mo de 102.5 c.p.s.

1-4 - PERFIL 9

Representado por apenas três pontos (executadc ̂ ar

cialmente), apresenta na porção central micaxisto com xisto

sidade vertical, entre duas exposições granlticas do maciço
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da Cantareira, constituindo relevo levemente ondulado encai^

xado junto às escarpas da Serra do Ajuã.

A radiometria registrou de 85 a 90 c.p.s. no

corpo granltico e 80 c.p.s. no micaxisto.

1-5 - PERFIL 9/0p 1

Esta seção foi elaborada quando nos dirigíamos

<jo Perfil Op 1 ao Perfil 9.

A seção é percorrida inteiramente sobre o "Grani_

to Pirituba" em encosta acidentada da Serra do Ajuã em sen

tido descendente, da cota 1070 â cota 800 ro, perfazendo uma

extensão de 1.360 m.

A radioatividade é ligeiramente superior na por

ção central da encosta. O mínimo valor obtido foi 75 c.p.s.

0 o máximo 110 c.p.s.

1-6 - PERFIL Op 4

Ocupando a porção ao N do córrego Andando, a E-SE

fle Perus esta representado por pequena apófise granítica ten

do nas proximidades corpo pegmatitico orientado segundo E-W

0 mergulhando para N. O conjunto destaca-se raorfologicamen

te, constituindo pequena elevação pouco superior a 850 m.

O registro radiométrico é maior no pegmatito do

que no "granito" e no xisto encaixante, evidenciando efeito

Xitolõgico. As contagens obtidas nestas três unidades,foram,

respectivamente, 180, 110 e 95 c.p.s

5.2.2 - Mapas radiométrícos e análise de tendência

Além dos perfis, foi elaborado com os dados radio

mStricos disponíveis, mapas de ISORADS de contagem total e

razão contagem total/"background". Inicialmente, obtiveram-

. se estes mapas através de interpolaçâõ geométrica manual
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das curvas de igual valor entre os dados disponíveis resul
tando os Anexos 15 e 16. Visando verificar os resultados as
sim observados ,foi realizada através de computador,uma anã
li se de tendência (TREND SURFACE ANALYSIS) com vistas a uma
melhor caracterização das feições das anomalias então obser
vadas, obtendo-se superfícies de atê 8- grau*incluindo su
perfícies de até 29 grau para os resíduos dos dados de con
tagem total.

Observando-se o Anexo 15 constata-se boa correia
ção entre os turmalina-granitos e pegmatitos com a extensão
e conformação das anomalias radiométricas, notadamente nas
proximidades dos Pontos 4 e 5 do Perfil IV onde a anomalia
adquire caráter aproximadamente linear WNW-ESE paralela a
direção de falha subvertical, aparentemente condicionante do
emplaçamento do granito turmalinífero. A NNW da anomalia,
observa-se uma isorad de 150 c.p.s. circunscrevendo uma apõ
fise de granito do tipo Pirituba que eleva-se ao N do corre
go Andando. A SSE, próximo a região anômala de Perus e aos
limites N da bossa granítica de Taipas e W do maciço da Can
tareira nota-se igualmente uma isorad de 150 c.p.s. prova
velmente decorrente da somatória da contribuição das encos
tas, de composição granodiorítica-adamelítica associado a
influência da proximidade da zona anômala. A .nesma anoma
lia linear WNW-ESE, observada no Perfil IV, é modificada, ã
medida que se afasta dos pontos de maior contagem, para NNE-
-SSE acompanhando aproximadamente uma várzea aluvionar de
mesma orientação estendendo-se para o interior da bossa grâ
nitica de Taipas sendo aparentemente decorrente da influên
cia deste corpo. Aparentemente a topografia e o efeito de
massa são responsáveis pelas demais isorads observadas.

Comparando-se o Anexo 15 com o Anexo 16, ou seja,
mapa CT com CT/BG, nota-se uma correlação apenas parcial,sen
do praticamente coincidente na área anômala de Perus,exceto
a W da anoiPilia onde o Anexo 16 se mostra mais conservativo
quanto ãs dimensões da região anômala o que nos parece mais
aconselhável face aos teores obtidos para Th e ü naquela
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região através dos dados de espectronetria.

Os mapas obtidos por computador, assemelham-se

aqueles obtidos manualmente referentes a dados de contagem

total da superfície de tendência de 89 grau, exceto na por

ção centro-norte/NW onde este último apresenta uma região ano

mala não detectada no campo (Anexo 19).

Em todas as análises automáticas a anomalia de Pe

rús foi perfeitamente detectada e delimitada com precisão no

mapa de resíduos (Anexo 21).

Igualmente pode-se caracterizar através do mapea

mento radiométricô o contorno do "Granito Pirituba", que apa

rece ã E e SE da área (Anexos 18, 19 e 20). Além disso na

porção centro-sul do Anexo 19 uma pequena área anômala pare

ce corresponder a bossa granítica de Taipas. Neste mesmo Ane

xo distingue-se o efeito de massa e/ou cavidade também obser

vado na interpretação manual, na região centro-este.

A região foi melhor detalhada pelos mapas conta

gem total e de resíduos (Anexos 19 e 21).
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6 - CARACTERIZAÇÃO DA RADIOATIVIDADE DAS AMOSTRAS

6.1 - NICROAUTORAOIOGRAFIA ALFA

As amostras obtidas durante o levantamento radio

geológico e visitas posteriores â área, foram analisadas ini_.

clalmente por este método.

Para uma mesma amostra obtiveram-se diversos re

sultados que representam a presença de vários focos radioati^

vos na(s) lâmina(s) examinada(s). Assim sendo, procurou-se

identificar a presença de ü e Th nos pontos radiometricamen

te anômalos e estimar o teor de tais elementos nestes locais.

Com esse objetivo foram pesquisadas as amostras: 2 e 7 (Pon

to V-2)j 11, 14 e 16 (coletadas no Ponto V-5); 24 (Ponto IV-4);

30, 32 e 35 (Ponto IV-5).

Na Tabela 12 observa-se que a razão de Th:U situa-

-se pouco abaixo dos valores comumente encontrados em rochas

granlticas (2,7 -+ 3,7) se considerarmos a média dos valores

da área total, para as amostras analisadas, ou seja Th/U ~

2,5. Paralelamente, ainda em termos de área total,constata-

-se um teor médio de U em torno de 117 ppm indicando um va

lor anômalo para corpos granlticos. Em geral corpos graniti^

cos de elevado conteúdo de ü e Th são alcalinos e apresentam

tais elementos em quantidade muitas vezes superiores ao do

bro dos teores de U e Th dos granitos alcali-cálcicos tendo-

~se observado em aibita-granitos da Nigéria valores em torno

de 130 ppm de U.

Os teores obtidos na área restrita da autoradio-

grafla prestaram-se â identificação dos minerais de ü e Th

e ã determinação do conteúdo destes elementos nos referidos

minerais. Sendo mais representativos para análise de distri

buição local do urânio e tõrio os dados de área total que

utilizamos nas observações seguintes:

Os teores mais altos de U e Th (880 e 970 ppm) foram
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verificados na amostra 35 correspondente ao Ponto IV-5 que

igualmente se mostrou como a principal área urano-torlfera.

Em conteúdo de urânio a amostra n9 24, representativa do Pon

to IV-4 vem logo a seguir com um valor médio de 124 ppm. E

era teor de Th o Ponto V-4, correspondendo ãs amostras 11, 14

e 16 apresentaram em média 200 ppm, eqüivalendo â segunda

maior concentração de Th na área, segundo o método empregado.

Na amostra 2 representante do Ponto V-2 obteve-

-se, para a área restrita em duas fotos examinadas, estima ti

vas do teor de ü entre 0,3 e 0,5% enquanto para o Th regis

trou-se teores de 2 e 7% respectivamente. Observou-se ainda

que as amostras com maior densidade de focos radioativos ccr

responderam âs anomalias radiomêtricas detectadas através da

cintilômetria. Assim sendo, a amostra n9 7 correspondente ao

Ponto V-2, apresentou o maior número de focos radioativos,cor

respondendo no campo â anomalia máxima de 3.000 c.p.s. A

seguir, examinou-se a amostra 32,. correspondendo â anomalia

de 2.200 c.p.s. e a amostra 24 representativa do Ponto IV-4,

onde se registrou a contagem de 2.000 c.p.s.

6.1.1 - Caracterização dos focos radioativos

Identificou-se basicamente três tipos de focos ra

dioativos: lineares, geralmente no contato entre dois ou mais

minerais ou mesmo relacionados a fraturas intragrãos; punc-

tual s, correspondente a grãos de minerais imersos em cri£

tais de feldspato ou turmalina ou mesmo entre estes minerais;

traços alfa isolados, distribuídos homogeneamente sobre cri£

tais de feldspato.

A Foto 3/6 mostra um foco punctual da amostra

V-2A. Já na Foto 3/4, observa-se um foco linear no contato

entre um cristal de turmalina e feldspato, prosseguindo para

o interior do primeiro, preenchendo fraturas. Por vezes,tais

feições (linear e punctual) se confundem produzindo um padrão,

como a da Foto 2/20. Constata-se ainda, na feito 2/32 uma dis
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tribuição homogênea dos traços alfa, sem distinguir-se pro

prlamente a presença de um foco.

Através de tais fotos e análise das seções delga-

das correspondentes, verificou-se em alguns casos, a asso

ciação de feições lineares a fraturas preenchidas por solu

ções supérgenas ou hipógenas, ricas em ôxidos de ferro ou

quartzo, apresentando as paredes corroídas, onde um grande

foco linear (Foto 3/2) cobre uma fratura preenchida por mate

rial aparentemente quartzoso visível no canto direito supe

rior da foto.

Apesar da microscopia óptica, a granulação extre

mamente fina não permitiu uma identificação segura dos mine

rais dos focos punetuais revelando uma provável atividade

radiométrica, devido a apatita, alanita e zireão, estes dois

últimos de difícil caracterização nas lâminas petrogrãficas.

Os traços alfa homogeneamente distribuídos em

cristais de feldspato, podem estar relacionados à introdução

de U, através da albitização ou ainda, talvez, â presença de

apatita ou alanita finamente disseminada em tais cristais.

As lâminas autoradiografadas, apresentam mineralo

gia bastante simples representada essencialmente, por felds

pato, quartzo e turmalina negra, observando-se intereresci^

mentos pertíticos nos feldspatos potãssicos (microclínio e

ortoclásio) bem como textura mirmequítica freqüente entre

quartzo e feldspato. 0 quartzo, por vezes, apresentava-se

fraturado, com bordas arrendondadas. A turmalina, geralmen

te euhédrica, constitui não raramente exemplares zonados e

fraturas preenchidas por quartzo, sugerindo uma fase final

de introdução de fluídos. Freqüentemente, observam-se mine

rais acessórios imersos em um cristal de feldspato exibindo

textura poiquilítica. A serieitização é um fenômeno obser

vável em alguns feldspatos analisados. Subordinadamente, ob

serva-se apatita (inalterada), mica litinífera, flogopitaí?),

granada, alanita (?) e zireão (?).
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6.2 - ESPECTROMETRIA GANA

Com base nos dados obtidos em cerca de 20 amo£

trás das anomalias radiomêtricas constatadas no campo, obti_

veram-se os seguintes teores médios:

el

X

+ o

U

110

260

ppm

U308eq

132

210

TABELA

Th

ppm
86

310

13

Tl

98

350

6

5

K

,5

,5

K2

7

6

Oeq

,89

,66

Pode-se constatar, através de tais dados e obser

vando-se os teores obtidos para cada amostra (Tabela 14) uma

grande dispersão em tais valores, revelando uma grande varia

ção na distribuição dos elementos e compostos considerados

nas rochas de Perus caracterizando um comportamento típico

de minerais constituintes de pegmatito e rochas correlatas

cuja, constituição mineralõgica, disparidade granulométrica

e zoneamento (pegmatitos complexos) geram uma distribuição

aleatória dos teores dos compostos e elementos aqui estudados.

Os dados da Tabela 14 permitem a comparação dos

teores de Th, Ü e K através das relações K/U, Th/U, K/Th. Os

valores de K e U plotados na Figura 10 indicam uma correia

ção entre o log do teor d e d e o teor de K semelhante a uma

equação de 29 grau, onde se tem uma relação inversamente pro

porcional para valores inferiores a 10 ppm de U e dlretamen

te proporcional a partir de 30 ppm de U, não observando-se

presença de K entre tais teores. Pode-se notar na mesma fl

gura uma grande dispersão dos dados justificando a não apre

sentação de uma relação matemática representativa deste com

portamento. Já nos teores de U e Th pode-se notar uma certa

tendência de proporcionalidade direta entre os logs dos teo
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res de tais elementos, admitindo-se, por extensão, um com

portamento similar da relação Th e K ao já observado para o

U e o K.

Comparando-se os dados da espectroroetria y com

os mapas de isorads do item 5, observa-se que na área anôma

Ia os valores da razão Th/U são os menores, aumentando â me

dida que nos afastamos da região anômala, chegando a valores

ao redor de 5 na Pedreira Botuquara (amostra Pe-Bo-1), ind_i

cando um domínio de minerais uraniferos na área anômala (re

gião do U). As anomalias radiométricas situam-se em geral

entre 10 e 1.000 ppm de U, observando-se um único valor ano

maio para o Th no Ponto IV-4, correspondendo a 1.420 ppm.

Igualmente neste ponto obteve-se um dos principais valores

anômalos para o U (580 ppm). Nota-se ainda que correspon

deram às anomalias radiométricas os teores máximos de ü e

Th obtidos por espectronetria y. Porém a extensão dos teo

res aqui obtidos para os demais pontos do mapeamento radio

métrico não é oportuna face ã pequena quantidade de dados

disponíveis para o estabelecimento de uma correlação e devî

do à contribuição variável dos conteúdos de U, K e Th das

amostras para os registros radiométricos de campo que geram

dados pouco consistentes, uma vez que o aparelho utilizado

no campo não permitia discriminação de canais (faixas ener

géticas dos três elementos e seus isõtopos).

De posse dos dados de microautoradiografia a e

espectrometria y pode-se estabelecer um paralelo entre e£

tes dois métodos em termos quantitativos obtendo-se uma va-

riação média dos dados para amostras analisadas por ambos

os métodos, em torno de 50% (COELHO, 1978).

6.3 - ANALISE POR MICROSSONDA ELETRÔNICA

A utilização deste método permitiu a caracteri

zaçâo de elementos presentes nos focos radioativos através

da análise de focos lineares e punctuais na lâmina da amo£
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tra V-2-A, a mais radioativa dentre as seções examinadas, co

mo se observa nas Fotos 3.2 e 3.4.

Observou-se nesta amostra que uma das regiões de

maior intensidade radioativa correspondia a um grão de quart

zo bem caracterizado não só pelo seu hábito ao microscópio

da microssonda, mas também por exibir catodoluminescencia rõ

sea típica deste mineral.

Como pode-se notar através do exame dos diagramas

X-Y anexos, dos diversos pontos analisados, presenciou-se em

todos os focos radioativos 0, Si, A l e Fe como elementos

principais e subordinadamente Ca, Ti, Mn e Na ocorrendo com

bastante freqüência.

No Ponto 6 (vide diagrama correspondente) pode-se

caracterizar a presença de K e ausência de Na, percebendo-se

igualmente intensa catodolumin^scência azul-esverdeada. Pro

vavelmente temos neste ponto uma substituição do K pelo Na

(albitização ?).

Não se notou em todos os pontos observados, pre

sença de P.

Nos diagramas analisados constatou-se a presença

de picos de intensidade considerável além daqueles identify

cados que foram interpretados como sendo correspondentes a

ondas satélites dos principais elementos presentes. Além

disso raias de pequena intensidade derivadas da análise com

cristal RAP, pertencentes à série M não foram identificadas

devido a dificuldade analítica de tal série que além de não

constar de tabelas de identificação tem uma determinação im

precisa devido ã natureza de tais faixas que são muito largas,

As Fotos 4.1 e 4.2 mostram a posição dos pontos

analisados na lâmina V-2-A e as Figuras 11, 12 e 13

sentam os diagramas correspondentes a tais pontos.
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7 - CONCLUSÕES

Excluindo-se os sedimentos recentes, que não fo

ram objeto de estudo, observou-se que as anomalias radiomé

tricas situam-se em maciços granltico-pegmatlticos poste

riores ao Grupo São Roque.

As rochas encaixantes, pertencentes aos metamor

fitos do Grupo São Roque, bem como o granodiorito-adamelito

tardi-tectônico da Cantareira, não apresentaram evidências

de áreas com possibilidades significativas de mineralização

de radioativos.

A radioatividade da área de estudo apresentou-se

localmente afetada pelo efeito litologia, sendo o pegmatito

mais radiogênico do que o granito e este último mais radio

ativo que o micaxisto. Também a topografia influenciou as

contagens efetuadas, observando-se, em geral contagens pouco

maiores em altos topográficos.

Em alguns pontos observados, a cintilometria acu

sou valores pouco acima do normal devido ao efeito de massa

ou cavidade, resultante da somatória das contribuições radio

métricas de encostas em regiões geomorfologicamente baixas.

Algumas contagens em pegmatitos profundamente al̂

terados, revelaram valores radiométricôs extremamente baixos,

contrariando o efeito litologia.

A dispersão das contagens obtidas no sericita-xi£

to/filito do Grupo São Roque foi maior que nas demais unida

des analisadas devido, provavelmente, as variações no estado

de alteração destas rochas.

0 levantamento cintilométrico revelou-se eficien

te na detecção de anomalias de U e Th conforme constatou-se

através da espectrometria y de laboratório.

Não pode ser estabelecida qualquer relação entre

as contagens de campo e o conteúdo de U, Th e K dos pontos

visitados.
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A microautoraâiografia a permitiu visualizar pelo

menos três tipos de focos radioativos:

a. concentrações de minerais radioativos de dimi

nutas proporções dispersos nos interstícios dos

minerais constituintes dos granitos turmalinl^

feros e pegmatitos;

b. minerais radioativos preenchendo fraturas e pe

quenas vênulas dentro de cristais de minerais

maiores ou mesmo intergrãos;

c. minerais fundamentais da rocha portando alta

radioatividade provavelmente devido substitui

ção de Ca por U.

O mesmo método permitiu identificar alguns cris

tais de quartzo fortemente radioativos.

A microautoradiografia a constituiu, no presente

es'.udo, eficiente e barato método na quantificação do conteú

do uranífeio das amostras analisadas, indicando um teor me

dio regional para este elemento de 108 ppm. Dados obtidos

por espectrometria y registraram 110 ppm para o mesmo elemen

to. 0 mesmo não se pode dizer do conteúdo de Th que apresen

tou diferença de 83% em relação aos dados de espectrometria.

A existência de pelo menos duas gerações de cons_

tituintes radioativos é evidente em Perus. Uma representada

por minerais constitutivos da rocha e outra posterior a tais

minerais, preenchendo fendas e fraturas.

A relação entre o conteúdo de U e K obtidos atra

vês da espectrometira y induz a concluir pela associação de

grande parcela do U â constituição mineralogica dos maciços

graní ti cos (% U = n % K) enquanto amostras portadoras de

baixo teor de ü (< 10 ppm) estariam associadas a processos

epigenéticos. A estes processos epigenéticos, além de mine

rais uranlferos primários, temos, em grande escala, na loca-

lidade de Perus, a presença de minerais uraníferos secunda

rios preenchendo fraturas.
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Analisando as relações Th/U, obtidas pela espectro

metria y pode-se notar que a região compreendida entre o cór-

rego Andando, Ribeirão Perus e Estrada Velha de Campinas apre

senta, o domínio do U, pois ai se observou os menores valores

desta relação. Os dados da mesma relação nas demais localida

des mostram um domínio do Th e uma concentração baixa de U.

A origem e natureza da solução epigenética é discu

tlvel (supergena ou hipogena). A atitude das estruturas onde

se alojam os minerais secundários,igualmente representa a

orientação preferencial da região,não permitindo concluir so

bre um possível condicionamento estrutural para tais ocorrên

cias minerais. Se as mineralizações se concentrassem em

"trends" de fraturas pouco freqüentes, a explicação de uma

origem hipógena seria reforçada.

A configuração anômala da região de Perus sugere a

existência de uma fonte de minerais uranlferos (hoje totalmen

te erodida) nas cabeceiras do Ribeirão Perus, ao longo do

qual tais minerais teriam se disseminado até serem barrados

por falhas e fraturas de orientação WNW-ESE onde se alojaram.

Desta maneira a origem destes minerais estaria ligada ã ação

de águas de superfície.

Outros aspecto.; que favorecem a interpretação de

uma solução supergena para os minerais uranlferos de PerÚ3

são:

a. deposição de minerais secundários coincidentemen

te a zonas de fraturamento e cizalhamento;

b. presença destes minerais nas porções de relevo

geomorfologicamente mais baixo;

c. concentrações dos minerais uranlferos em delga

das lâminas dentro de fissuras;

d. ausência de minerais portadores de elemento que

geralmente ecosnpanham o ü hidrotermal, tais como Mo, Pb e V;

e. deslocamento do equilíbrio radioativo para o Ia

*do do U.
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No entanto, outros fatores igualmente reforçam a
hipótese de uma origem hipôgena.

a. Minerais portadores de ü primário, preenchendo
fraturas da rocha e não só minerais secundários;

b. associação destes minerais com quartzo enfurna
çado em alguns locais;

c. coincidência da zona mineral!zada com a ocor
rência de granitos turmalinlferos e pegmatitos, portanto den
tro de uma litologia especifica;

d. o variado grau de alteração encontrado na mes
ma localidade em rochas similares, em níveis geomorfológicos
iguais;

e. presença de meta-aatunita II, mineral formado

em temperatura superior a 100°C.

Com base nestas observações e â luz dos dados
atuais pode-se adnitir que o urânio inicialmente concentrou-
-se nas fases magmáticas finais, alojando-se em minerais
constituintes da rocha, ou mesmo constituindo üinerais ura
niferos primários. Posteriormente, movimentos tectônicos(bas
tante evidentes através do exame de mirarais do granito turma
linifero), facilitaram a remobilização de parte deste urânio
ocupando microfissur&s, falhas e fraturas. Por fim, o inten
so intemperismo atuante na área, deslocou, através de solu-
ções superficiais, parte do urânio contido na rocha e em fra
turas mineralizadas numa fase anterior.

Os dados obtidos através da microssonda eletrônica
revelaram uma certa complexidade química, pela preser.ça nos
pontos analisados, de 0, Si, Al, Fe, Ca, Ti, Mn e Na. Assim
sendo entre os minerais uranlferos comumente presentes em pe<£
matitos, pode-se concluir por uma mineralogia mais próxima da
tucholita e allanita. Também o quartzo constituinte do peg-
mat i to e granito turmalinifero mostrou-se portador de U e Th,
provavelmente aprisionados na fase final de cristalização das
rochas locais.
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Tanto o ü como o Th apresentam-se em concentra
çoes extremamente variáveis nas amostras analisadas. Fato
previsível face âs características das mineralizações em pe£
matitos e tendo ei», conta o reduzido número de amostras utiljL
zadas no estudo que não objetivou uma quantificação precisa
dos conteúdos uranotor1feros regionais.

0 conteúdo uranlfero dos pegmatitos e granito-tur
malinlferos é anômalo se comparado com os "clarkes" de ro
chás similares *»:•! varias partes do mundo (com rarlssimas ex
ceções, maior que 6 ppm). Estes teores devem aumentar em
profundidade, devido ao menor estado de alteração das rochas.

Distingue-se na região dois tipos de mineraliza
ções: minerais uranlferos essenciais da rocha e minerais es
senciais portadores de urânio; e, os minerais secundários que
preenchem descontinuidades geológicas da rocha. No primeiro
caso os teores médios de ü e Th situam-se respectivamente em
110 e 86 ppm. Já no segundo caso os dados são apenas inferi
dos com base na bibliografia disponível, estimando-se um con
teúdo teórico de 60% de UO3 tendo por base a predominância
da autunita como mineral secundário.

Ainda com base na bibliografia, considerações de
volume dos corpos, densidade, grau de fraturamento, abertura
de fraturas, porosidade e extensão das mineralizações, e os
conteúdos de U e Th obtidos através dos diversos métodos che
gamos a uma reserva geológica estimada conforme mostra a Ta
bela 13 A.

TABELA 13 A

VALORES EM TONELADAS l^Og ü Th Oj Th

em minerais da rocha 1570 1340 1200 1045
em fraturas 2500 2000

TOTAL 4070 3340 1200 1045
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Porêm os minerais de o e Th presentes na região
apresentam fórmula química complexa, sendo um deles sabida-
mente refratârio (alanita), apresentando paralelamente pro
bleroas de liberação, notadamente nos minerais constituintes
da rocha que apresentam componentes radioativos incorporados
aos cristais de tais minerais.

O teor de Ü de 110 ppra nos minerais da rocha é
cerca de dez vezes menor que o teor mínimo economicamente
explotável, embora tal dado seja passível de retificação atra
vês de pesquisas detalhadas com objetivo estratégico.

Os minerais secundários embora não refratários,
são sujeitos a grandes perdas no processo de extração e be-
neficiamento Cevido ao seu modo de ocorrência e caracterlsti^
cas fIsico-qulmicas. Além disso, se considerarmos como re
presentativos os valores obtidos por KNECHT (1938), estes va
lores teóricos caem para 645 ton. U.Og e 516 ton. U nos mi
nerais secundários.

Justifica-se a continuidade dos estudos na área
anômala de Perus face ã existência de indícios favoráveis de
mineralização, tais como:

a. associação dos minerais uranlferos â fase fî
nal de magmatismo;

b. concentração das anomalias em área bastante ei
zalhada relacionada ã tectônica das intrusões ácidas tardi a
põs-cinemãticas;

c. presença de falhamentos transcorrentes associa-
dos 5 área anômala, que além de constituírem local de aporte,
às soluções mineralizantes, constituem geralmente condutos
preferenciais dos líquidos magmaticos;

d. similaridade com outras províncias uraníferas
já em exploração ou pesquisa, como: Rdssing (sudoeste da AfrjL
ca); os grenitos de Helmsdale (Escócia); e, alguns depósitos
de Portugal e Espanha (Salamanca).

A titulo de sugestão um melhor detalhamento da
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ãrea poderá ser obtido ctravés da execução de perfilagens y
ou na impossibilidade desta, perfilagens radiomitricas atra
vês de furos a trado cavadeira de 8" nos aluviões próximos
aos corpos grani ticos, em malhas regulares, cora obtenção s_i
multânea do perfil geológico do terreno assim como controle
topográfico das locações. Da mesma forma os corpos graníti
co-pegmatíticos inineralizados poderiam ser estudados através
de espectrometria y de campo em malhas regulares de 10 m de
espaçamento, com amostragem simultânea para estudos de labo
ratório, ou ainda utilizando-se o método do "track-etch"
através do qual fitas de filmes sensíveis são impressionados
pela emissão de radioatividade. Neste último caso igualmen
te seriam coletadas amostras e em ambos os casos um contro-
le topográfico deverá ser realizado.

De posse de tais resultados poder-se-ia selecionar
uma área potencialmente mais favorável para investigações
de subsuperfície, una vez que as maiores exposições rochosas
na área não se aprofundam além dos 40 m, não se dispondo de
informações sobre possíveis mineralizações abaixo desta pro
fundidade.
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A N E X O 1

As medidas estruturais não estão corrigidas para o norte
geográfico, conforme consta do mapa geológico. Sao d£
dos unicamente de campo.



FOLHA N». .f l i
PERFIL N* A... „.

DATA
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

COM ALTiMETHico 0A$ FOLHAS DC: Jardim Panancricana q Perus | ESC. I; 10003

ALTIMETRIA

NORA TEMR COTA

CINTILOMETRIA
(C.ftS. i

to. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

BIOTITA Km. DESCRIÇÃO

.3,00

.4,51

15,44

iC,07

84

85

77

78

O

265

L25

85

70-90 70-90 105

70-80

90-100

70-80

90-100

104

105

7.04

7,44

76

72

71

227

75-105

100-110

90-100

100-110

105

104

Rocha
alt.

Rocha
deoccip.

Rocha
pouco
alt.

Rocha
Deccnp.

Rocha
dSCGRp.

Alto
Topog.

Corte
de estr

Oorte
da estr

Oorte
da estr

Oorte .
da estr

Pira do Ipiranga

laranjeiras - Granite Pirituba Semi-Alt»
3o (sob linha alta tensão) prõximo a ^
ia de natações

7021-7/8

F-N85E 45NW

F-N70E 82KW
NI W 84NE
N40E 84NW

Uart

rrat.^gSW Vert.

K-N75E20*

)laria (p*»rto da) - xisto muito deo
bo cortado por "sill" de material claro"
nuito alterado cortado por falha -

Zampo de futebol (depois) - xisto grana-
tlfero ternonetanorfico muito fraturado
souco alterado muito duro.

Cisto micãceo
pronunciada

exibindo cxenula

ILcaxistos dobrado (aparente um
mticlinal) cortado por veios de quart»
imito alterado exibindo grande número de
fraturas predominantemente na direção in.
iicada ""

: Msdidas efetuadas ao longo da
estrada em cortes freqflentemen-'
te sob linha de alta: tensão.



f FOLHA. N*. 2
PERFIL N» z\ DATA JS./.08/_ZS_

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
ciNTiuPMÉTmco COM ALTIME'TRICO QAS FOLHAS 0£ i xa. 1 ESC,

ALTIMETRIA

HORA TEMP. MCSSXO
tom/Ma)

COTA
I»)

CINTILOMETRIA
IC.PSJ

0.0. TOTAL BAT.
MATERIAL

ÍMCOIOAS ESTRUTURAIS

BIOTITA
rctosmro

Km. DESCRIÇ/O

9,20

L0,39

1,24

78

81

82

ventc

vento

127

182

355

110-120

90-95

50-60

102,5

104

104

Rocha
sã

Bocha
deocnp.

Solo de
alt. de
pegm.

Parede
de mina

Oorte
estr.

Corte
estr.

70

60

85-90

P=N30E 80SE
F=N60W 65NE

N60E
60NW

X=N50W 75NE 7027-1/2

X=N1OW 60NE

X=N1OE 60SE
Atitude do peg.
idem

97,5 Solo de
alt.

Oorte
estr.
sob
1 HT

X=N20W \tert.

Pedreira Itaberaba - Grani tos U p o Piri*
tuba cortado por aplitos contendo sulfe-
tos de Cu coro bordas de granulação mais
fina intensamente falhados

(isto micãoao cortado por veios de
juartzo

"egmatito deoonposto oam esp • 10 m en-
aixado em xisto micãoso fino muito de-
xxtposto (solo de alt.) aoonpanhando a
dstosidade

Edem anterior (Ponto 3)

Solo de alteração.xistoso, alternância
3e leitos quartzosos e micáoeos (?)
(argila decomposta), aparentemente gra—
i£tica evidenciando zona de contato e/ov
alha



FOLHA N«_.;..3
PERFIL N* _A

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTU.OME*TRICO COM ALTWSTRICO OAS FOLHAS OE '.JitxâXm.JPjíaimXÍÇm9..!lt..^XÍ»...^ | CSC. I» 10000

um
1©

ALTIMETRIA

HORA TEMP. COTA
U l

CINTILOMETP'A
(C.RS.

TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

08 «OfllCNTAÇi O BIOTITA
OMOftICNTAÇá
»• «KISTMIMOC-rifALW»

Km. DESCRIÇÃO

L3,03

.4,50

L5,15

87

81

78

rauitc
ventc

304

352

247

100-110

80-90

120

130-140

100-110

90-100

105

L02,5

105

ftocha
ãeccnp.

Etocha
semi-alt

Solo de
at.

Corte
de estr

Oorte
de estr

Oorte
âe estr

X=N30W Vert. 0280

'0282

Frat.- N60W Vert

Próximo ao trevo do Jaraguã-Xisto micã-
oeo muito deoanposto

frevo âe acesso ao Perfil III - Gran' to
?irituba pouco alterado

tolo de alteração de xisto, contendo veio
3e quartzo ("sills") lentes e veios de
segmatito alterado



FOLHA N»

PERFIL N»

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOMÉ"TRICO COM ALTIMÉTRICO OA$ FOLHAS o c : Jardim Panarar icana e Peru» ( ESC.Is tOOOO

PVM
to

ALTIMETRIA

NORA TEMP
(•mi/Ma)

COTA

CINTILOMETRIA
rcRS)

•.O. TOTAL •AT.
MATCRIA*. TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

Km. DESCRIÇÃO

13,25 87 420 70-80 90-100 105 natação
30UOO
alterado

nela
encx3sta

70280/1 Granlto Pirituba seml-alterado/hntacão

A B A N O O N A D O



FOLHA N*....5
PERFIL N*

DATA 1L/2L/2L.
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CINTILOME*TRICO COM ALTIMÉTRICO DAS F0UHA3 OE ;JardtoJPanarerlcanajg..PerGs \ ESC, itioooc

TO
ALTIMETRIA

NORA TEMR COTA

CINTILOMETRIA

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

OB • ORIENT AÇÍO mOTtT*

•X.'

Km. DESCRIÇÃO

16,13

16,47

17,13

17,32

80

78

79

153

120

270

56

50

100-110

75-85

90-100

50

55 peg.
120 xis

110-120

150

02,5

101

101

101

Podia
dsoonp*
ou solo

Rocha
dsoonp.

Rocha

Rocha
deconp*

Corte
de pe-
dreira

Oorte
de estr
plenagem

Corte
de terrc

Corte
de es t r .

rrat.=N70W Vert.

rat.» E-W Vert.

K=E-W74N

72S
E-W 34S

Pegmatite deoonçosto exibindo fratura-
mento (km • 70286)

Area urbana (Rua Aurora) pegnatio >6m
espessura encaixado (?) no xisto micã-
ceo bem deociiposto

Xisto micãceo cortado por veios quartzc
-feldspãticos micãceos (talvez « aplito)
muito cVeccnposto (km 70 288)

Xisto micãceo decomposto com fraturas
curvas evoluindo da base do af loramentc
até o topo em fratura E-W sub-vertical
a subplana com mergulho para sul



FOLHA

PERFIL

N» 6
fjs Opcional 1

DATA 21 /
CINTILOMETRICO

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS DE: Jard im Panamericana e Perus ' ESC. IH0000

ON-
TO

1

2

3

4

5

6

ALTIMETRIA

HORA

•

TEMP.
l»«

59

59

59

59

62

67

racssXo

•

COTA
(•1

•

CINT^LOMETRIA

8.0.

90-100

70

60-70

50-60

50-60

70-80

TOTAL

120

100

80-90

70-80-

90

100

BAT.

.02,5

]D2,5

100

100

100

99

MATERIAL

Rocha
sã
Meia
encosta

Rocha
sã sup.
de esfo
Ilação""

Rocha
pouco
alter.

Rocha
alter.

Rocha sã

Rocha sã

•

TOPOO.

datação '
cavidade

Alto
topogr.
natação

Alto
topogr.
natação

Alto
topogr.
natação

Meia en
costa ""
corte de
trilha

Próximo
ao RLb.
Sta.Inês

MEDIDAS ESTRUTURAIS

08 «ORIENTAÇÍO 6I0TITA
Or.iORirNTAÇÍO «LOlfATO
K «XUTOSIOAOC-r» FALHA

Frat.= N30W Vtert
E-W Vert.

(Próxino Afl . l )
3F= E-W (eixo c)

Km. DESCRIÇÃO

Granito Pirituba são

provável zona de jvntas ou falha) cons-
tituindo inúmeros nataòôe*

Granito Pirituba cortado por veios de
quartzo leitoso, pouco alterado (nata-
ção) observa-se tanfcém blocos de quart
zo no local "*

Granito Pirituba - Mataoões

Granito Pirituba - (região com dema
vegetação)

<

Granito Pirituba (natação) contendo xs- •
nolito de rocha "rnãfica" de textura
equigranular contendo feldspato e rica •
em biotita

•

•

•

•



FOLHA N» 2
PERFIL N* Ponto 4 do

DATA _2JL/_2.V_Z6_
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

ciNTiLOMETRico COM ALTiMETRico OAS FOLHAS OE iJardiia.Pasaregicaru c Pcría \ t*C-»'»sooo

Opl a te P e r f i l 9
ALTIMETRIA

HORA TCMR
(tri

wtcssfo COTA
1*1

CINTIcLOsMETRIA

B.Q. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

0 6 •OHHNT»Ç»O OIOTITA
or..o«HNt*Ç*o rckOSMr
x. •xisTosiMoe* r.» PALHA

Km. DESCRIÇÃO

58

55

53

54

53,5

80-90

80

70

70-80

80

100 100 tocha sã Meia en

110 102,5 Bocha
alterada

fratura
da de
explosãc

corte
de estr.

P E R B

80-90

80

90

I L

100

100

100

Bocha
alterada

Prcodmo
a vale
de r io

X-N70E Vtert.

F - N05W 27 NE

Granito Pirituba são (natações)

Granito Pirituba (natação)

Granito Pirituba, próximo a vaio p ^
tltico turnalinlfero pouco alterado

Xisto micãceo decor
estrada)
Fraturado

tos (no chão da

Granito Pirituba (natação)



FOLHA N*_...8.

PERFIL N* ._ 3
DATA 3L/2L/-J*

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOME'TRICO COM ALTIMÊTRICO DAS FOLHAS OE :Jardim[.PjMiarerioana ejter j»^._ t j isc. IMOOOO

POM
T9

ALTIMETRIA

MORA TEMP. COTA
(•I

CINTILOMETRIA
(C.RSJ

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

0F.'0ftlCNTAÇ«O FCIDÍPMO
x.

Km. DESCRIÇÃO

8

76

77

70

70

65

71

71

67

70

70-80

80-90

80-90

110-120

85

110

105-110

100-110

L50-160

75-80

70

70

100

99

100

99

101

lataco
tocha alt

Chão 40SE

lataco
rocha sã

Mataco
rocha sã

Rocha
alter.
nvataco

Rocha sã

Fratura
3e expio
são

fratura
Je expio
são

hão da
istr.

Cavidade 0B -W50E 45NW

90-100

85

100-UO

100

100

100

3ião da
sentl-al- sstrada
Bocha
serol-<
terada

Rocha
alt.
Rocha sã

Rocha
dsocnp.

>rõxlno
\ vertent i
lataco
torte est
i 150m do
"onto 7

Mataco
SSQfol

Granlto Plrituba

Iranito Pirituba

Granito Pirituba contendo sulfetos

Granito Pirituba cem "ohlieren*

Granito Pirituba ocm sulfetos •
"shlieren" de biotita. 0bserva-s« que
os sulfetos estão senpre preenchendo
fraturas ou circundando os porfirôides
de feldspato

Granito Pirituba (natações deamx.istos)
(Sitio São Pedro)

Granito Pirituba (natações deconpostos)'
(Sítio Sta. Rasa)



FOLHA N* 5.....
PERFIL N*. _ 4

OATA 2L.£§_
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CINTILOMETRICO COM AITIMETRICO DAS FOLHAS oc ̂ Jard^.Panarerlçana...e..Perfi»..,.. | etc, inoooo

ALTIMETRIA

HORA
TEMR COTA

(•I

CINTILOMETR1A
(C.RS.

ao. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

05 •WtitNTAÇÀO BIOTIT* Km. DESCRIÇÃO

73 80

71

60-70

60-70

70-80

69 60-70

70

100-105Q
90-95X

100 Solo
alt.

Oorte de
estr.pro:
a ravlna

70-80

90

100

100

100

100

Rocha

80-85

110-120

100

100

Cisto de
sompostõ
Solo

tolo de
at.

tocha

Chão
estr.
Sorte de
sstrada
sarede

Oorte
astr.

Plano de
falha

\teioe:N70E45NW
N80W37SW
£W65S

X=N35W 34SW
F«n40W 20SW

Fllão-N35W Vsr t .
X- N10W V e r t .

Í-N80W 41SW
N40E56NW

Vert.
ItxansoorxentB

loco SW foi pa
NW

looo NE foL-p/
SE

\*»rt.
inclinatto
Bloco SW desceu
Estxias-44°tW

Solo de alteração de micaxlsto cortado
»r veios de quartzo contendo mineral
«gro microsoopioo (prov. turmalina) in
ücando uma provável milonitização e ~
Calhanento
Solo vegetal com raízes mais solo super
ficial
Pilão de quartzo microturmallnifero^pre-
to em solo superficial oom esp. ds -
20 cm. A "10m de 3 -»• aflora micaxisto
)em decomposto passando a solo de alt.
sxibindo crenu" ação pronunciada e xisto
lidada na direção da crenulação. Prova?
ml eiMo de dobra na direção do xisto a
•10 m do local
Solo de alteração ds xisto micáoeo

Palha no xisto na ravlna a
te 20-30 m do afloramento 4
qplita (decomposto) e veios de quart»
nicroturmallnifero



FOLHA
PERFIL

N*
N»

10
4

DATA Jè_/8B.O6_
CINTILOM^TRICO COM

LEVANTAMENTO
ALTIMETRICO DAS FOLHAS OE . . ^

GEOLÓGICO

Perus 1 e$c, is loooo

:©

5

6

7

-

ALTIMETRIA

HORA TEMR

74

65

65

P R M S M Q

. -

COTA 8.0.

60-70

80

85

TOTAL

70-80

90-100

125

85

BAT.

95

97,5

100

MATERIAL

Rocha
alt.
na taco

Rocha
alter.

TOPOG.

topo
soleira
sup.da
rocha

Chão da
estr.
Zona pou
co urb.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

oa-omcNTAç
0F.«0mCNTAÇ<

0 DIOTITA
10 FClOSPAfO

X •XISTOSIOAoe-F.rALHA

Aplita=Nl5W57W
5rat.=N15W 57SW
OF= 5-90 W
frat.^WSOE V s r t .

Poliação •
E-W41 S
Frat.=N55W 35NE
frat.=N25E Vert.

Eixo acb^70E?SV
?tat.s^45W \fert.
hcat.«N45E Vert.
Xisto do flanco
SW
X=N70W 54SW

Km. DESCRIÇÃO

Matacâb de Granito Pirituba (provável
região de contato entre o gran e o xis-
to) nota-se aqui nitidamente a foliòçãb
da biotita qus neste caso tem significa
do restrito por ser natação (amostra) ~
Mataooes da baixada descendo-se da 5 em
direção a 6
Tais natações apresentam indícios de ca
tflol (*£*"{ f?nocristflis de feldsoato aus~
brado e orientados no senti ia W como ai
gumas aplitas ~"

Filito pouco alterado nutro fraturado c
com finas intercalaçôes de quarzito »
2 ent esp.

Filito muito deconposto (solo de Alt) [
muito dobrado conforme esquema abaixo '[
fraturado, cem lâminas de quartzo '

•

•

•



FOLHA

PERFIL

N»
N»

n
2

DATA 27 j12SLZL
CINTILOMÉVRICO COM

LEVANTAMENTO
ALTIMÉTRICO DAS FOLHAS DE ^

GEOLÓGICO

CSC. 1:10000

PON-
TO

ALTIMETRIA

MORA TEMR
(•*/»<«>

COTA

CINT(ILOMETRIÁ

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

0 8 •ORIENTAÇÃO BIOTITA
OF. •ORIENTAÇÃO FCLDSPATO
K, «XI3TO5I0A0C-r • fALHA

Km. DESCRIÇÃO

78 80 110 98

70

83

70

70

105

95

99

100

Rocha
semi
alt.

Rxha
semi
alt.

Rocha
send.
alt.

Grota
c/
vegeta-
ções

Cabeoei-

Frat.=N50E 65SE
OF= 15° N80W
OF= 30° N50E
Frat.=*J75E Vert

ra de ra
vina pro:
à açude

Mataoo
soleira

OF=23°S60E

Granito Pirituba (mataoo) oom aplitas
axibindo fratura baixada aluvionar; zo-
na pouoo^urbanizada nedidas próximas a
linha elétrica; observa-se a presença
de porfirõides de feldspato envolvidos
por sulfetos

Granito Pirituba semi-alterado (mataoos)
(amostra)

Sranito Pirituba (mataoo) (em frente a
sasa do caminho paralelo ao caminho do
slube)



FOLHA N*.J?_.

PERFIL N»Q£3L«.&g
DATA 27_/_08/_76

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOM^TRICO COM ALTIMETRIÇO DAS FOLHAS OE: ESC. 100000

P9H-
TO

1

2

3

4

5

ALTIMETRIA

HORA TEMR
tt»>

83

81

82

72

78

MCSJIO COTA
Ia)

CINTILOMETRIA
tC.PS»)

8.0.

50-60

70

60-70

60-70

80

•

TOTAL

85-90

90

85-90

80-90

90-95-

BAT.

98.5

96

97.5

95

95

MATERIAL

Rocha
alt.
mataoo

Bocha
alt.
(mataoo)

Bocha
alt.

itocha
decomp.

•

Rocha
alt.

TOPO©.

Soleira
parede
Tataco

Parede
3e mat.

Lisa

4ataco

cugosa

4acaco
jarede
svqp.
nagosa

MEOIOAS ESTRUTURAIS

OS>ORXNT*C«O BIOTITA
OF.tOHlCMTAcSo « L O S W O
X. «XISTOSIMOC-r.» FALHA

3P» 50° S40E
? • EW Vert .

Feat.» N65E Vèxt
N25W Vert.

Km. DESCRIÇÃO

Granlto PirJ.tuba (vegetação)

Granlto Pirituba (natacos alinhados)

Granito Pirituba (mataoo)

Granito Pirituba (mataoo) Gbs. Pequena
piincada com martelo no cintilometro
após a medida

Granito Pirituba

«

•



FOLHA N*....aa
PERFIL N* H

DATA _2i/_D8/_76 LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOMETRtCO COM A I T W S ' T R I C O DAS FOLHAS OE; ^ _ | tSC.l»IOOOO

TO

ALTIMETRIA

HORA TEMR MCSSZO COTA

CINTILOMETRIA
(C.PS.

ao. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

08 •O«KNT»CÍO BI0TIT4
Or..ORIENTAÇÃO fCLOSMfO
X

Km. DESCRIÇÃO

85

84

70-80

80

100

75-80

tocha sã

tocha
deoonp.

60-65 60-65 95 Itocha

Baixada
sorte
»str.
Sorte
jstr.pró*

2.F.ELET
sob

j.Tensão

Corte
estr.ao
lado de
três ge
radores
linha de
tensão

K- N30W64SW
frat.=N30E Vert .

N35W24NE

toliação »
45OW - 66SW

« N50E Vert

Vert.

Quartzito com foliação «frat. (amostra)
(medida em sup. • rregular)

Rocha decomposta exibindo nítida folia-
ção com lâminas de espessura «5 mm.
Material essencialirente argiloso (amos-
tra). Alternam-se lâminas vermelhas,
brancas e castanhas

Rocha decomposta exibindo nítida folia-
çâo cem lâminas de espessura «mn.
Material essencialmente argiloso (amos-
tra). Alternam-se lâminas vermelhas,
brancas e castanhas



FOLHA N* .14.

PERFIL N*...5.
DATA 2flL/_üS/_2fi.

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOMETRICO COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS OE: ESC. isKXOOO

TO

ALTIMETRIA

NORA
TEMR
Itr) (••AH)

COTA
(•1

CINTILOMETRIA
fC.RS.

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

08 •CmitNMÇAO BIOTITA
OF.»OmCNT*ÇM> ftLOSMTO
X. .XISTO»IO*0t-F.« FAINA

Km. OESCRIÇÂO

86 80-90 110 98 Rocha
semi alt arox

84 90-100

86 80-90

140
120-150

130

90

98

»7,5

Rocha
sã

Bocha
deccmp.
e sã

5
6

74

78

60-70
50-60

60-70
60-70

ve o
95
de

98
qua: t

Rocha
decomp.
S.Alt.

80-90
95-100

95
98

a
z.urbana
•avidade
(parede

de)
>arede de
x>rte de
ís tr . ao
Lado E.F.
31etrí.fi
ada ""
>axede de
avidade
íaixada

Chão de
estrada
alto top

X= N50W58S
Frat.=N75E Ver t .
?Tat.=*J75W35NE

X» N70W48NW
Frat.*«55W54NE

F- E-W49S
Bloco Sul subiu

F=N60W37SW
Estrias •
Plana N70E
F= N20W Vert.
*» NS t̂ert.
Frat.»N6 E

Fra t .» N75E80NW

F r a t . " N20W Vert

Serlcita-xisto inalterado (amostra)

Bocha intensamente decomposta fratura-
da e falhada semelhante a um filito,
podendo também ser um filonito (2 amos
trás). Presença de "quartzito" são no"
afloramento

Racha decomposta vermelha, cinza • «i
rela com lâminas de quartzito • vaio»
de quartzo (quase um solo alt.)
Solo superficial marrom claro
Solo de alteração de rocha muito argila
so micãaeo (provavelmente fácies serid
ta-xisto filito)



FOLHA

PERFIL
N»
N* 5

15
DATA
UM IA

28 / 08/76
CINTILOMÍTRICO COM

LEVANTAMENTO
ALTIMÉTRICO OAS FOLHAS 0C ! . „

GEOLÓGICO
„..! esc IUOOOO

19

ALTIMETRIA

MORA TCMR
(••AH)

COTA
(«I

CINTILOMETRIA

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIDAS ESTRUTURAIS

BIOTITA Km. DESCRIÇÃO

50-60 110
170 pt nc
quartzo

95 Rocha
alt.

LO

70-80

50-60

10-20

100

80

10-20

95

95

95

tocha
dt.

Solo
alt.

Rocha
âeccnp.

Mto top.
aarede

de
nataoo

'tela en-
oosta
chão
istrada

Prat.-N80E Vert

en-

jarede

tela
incosta

Matacos de granito muito rioo em quart-
zo contendo feldspato equlgranular e
mica biotita parecendo diferir do Piri-
tuba por grande quantidade de quartzo
estando também cortado por veios de
quartzo tendo un ponto do veio se apre-
sentado fortemente radioativo (amostra)

Xisto mLcaceo

Solo de alt. de rocha variegado cores
rocha amarela, branca e vermelha.

Rocha dec ••«¥osta
(amostra)
Multo fraturada amarelo-alaranjado

(talvez un metasiltlto
como as outras)



FOLHA
PERFIL

N*
N*

16
7

LEVANTAMENTO
CINTILOMÈTRICO COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS O E : . _

GEOLÓGICO

| ESC. l i IOOOO

PON-
TO

ALTIMETRIA

HORA TEMR COTA

CINTILOMETRIA

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

OB •ORlCNTÂÇjO 8I0TITA
OF. «ORIENTAÇÃO FCLOSFATO
X, «XISTOStOAOC-F.» FALHA

Km. DESCRIÇÃO

73 60 60

74 60 70-75

78

79

80

80

90-95

100-105

95 Rocha
decomp.

95 Solo de
altera-
ção

95

95

Solo de
alt.

Rocha
•eoomp.

Alto
Parede d
corte de
estrada

Alto top
ao lado
de esta-
ção de
en.elétr
parede
de corte

Alta top
corte de
estr.

Alto top
oorts de
terrapla
nagem ""

Flanoo de dobra
N50W45SW
N10W40SW
N10E41NW
N25E72NW

Caroinhamsnto
Fol.= N40W25SW

X - E-W60S
F-N70W15NE

MS Vert.

Idem o afloramento 3 do perfil III
apresentando una dobra única em todo
afloramento

Rocha decomposta Solo de alteração.
Material argiloso com lâminas de coses
alternadas vermelho e castanho predomi
nantsmente "

Rocha decomposta de cor roxn com veios
brancos predominantemente argilosa com
lâminas arenosas brancas

Rocha decomposta avermelhada muito fra-
turada arencra (amostra)



FOLHA
PERFIL

N*

N»...
...17....

6
DATA J0_/_08/_ 76

CINTILOME'TRICO COM

•

LEVANTAMENTO
ALTIMÉTRICO OAS FOLHAS DE:

1

GEOLÓGICO
| CSC. l i 10009

TO

1

2

•

ALTIMETRIA

HORA TEMR

68

74

M I U Z O

t •»•/*«)
COTA

( •1

CINTILOMETRIA

80

90-100

TOTAL

95

170

BAT.

98,0

99

MATERIAL

trgila c/
restos
organi—
oos

tocha
ctecoqp.

TOPOO.

Cavidade
jarede de

>arede de
ravidade
»rte es
brada sõb
Linha de
ilta ten
são .Area
)QUCO UT

>anizada
10 lado
Je várzea

MEOIOAS ESTRUTURAIS

OB •ORUNTAÇàO BIOTIT*
OF.ioniCNTAcb rtiDSMro
X. •XliTOJ'MOC-F.-MLHA

ACAM=N20W 02NE

FKat.-N60E80SE
Frat.-N75W58SW
F - N75W 58SW
X- N80E 42NW
Frat.-N30E30NW
X-N50E56SE

(veio)

Km. DESCRIÇÃO

"Boçoroca" - Camadas horizontais conten
do matéria orgânica e fragmentos de ""
xisto oeounvusto (este ulturo em níveissuperiores) com espessura • 10 cm de
cada lâmina caracterizando-se um horizor
te de argila verde acinzentada rica em "
matéria orgânica e variegada (aparente-
mente trata-se de um aterro).

•
Rocha xistosa arenosa, mlcácea com vênuIas de mineral cinza-branco muito fra~
turada (amostra) com veio de quartzo.



FOLHA N? J.ÇL....
PERFIL N* I I

DATA 30_/_08/_76
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CtNTlLOME*TRICO COM ALTWÊTRICO DAS FOLHAS P t ; _ , . . | H C . 1MO000

TO
ALTIMETRIA

MORA TEMR
(••/Ma)

COTA
(•I

CINTILOMETRIAriLOMI
<CRS)

TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

I BIOTITA
ç

X. «XlYTOSIOAK-ft» FALHA

Km. DESCRIÇÃO

82 50-55 55-60 98 ocha
decomp<

topo/
/nela
encosta

79

65-70

60-70

75

85

97,5 Solo sup
ou oolú
vio "~
Bocha sã

aluv.

*7

8

80 65-70 ^85-90

90-95

97,5 Bocha
alt.

Prõx. a
ravina
na estr.

N65E70SE
3lanos da dobra
N30W40SW
N50W23SW
N15E21NW
N45W10SW
Falha
N70W25SW
N15E20NW
N10E35NW
N25E40NW

N65E Vert.-
veio quartzo
F» N20E5NW
Frat.-N65E Mart

06- N55W70SW
OF- 10N50W

Oontlnuaçâb da nesma dobra observada no
Ponto 1 do perfil 7. Nítida ar..lcllnal
aparentemente isoclinal com falhamento
no flanço sul com brechação no local
exibindo também lentes de quartzito (lã
minas e veios de quarzito com manganês]
(amostra). A rocha é de cor avermelhada
e predominantemente argilosa (metassil-
tlto ou ardósia ?).

As contagens da brecha e quartzito
melham—se a da rocha decomposta

Areia silcosa marrem alaranjado
(Solo * colúvlo)

Granito Pirituba típico (provável matacc
enterrado) estão orientados no sentido
NjBOW^exlbindo cataclasamento incipient».
Não é nítida a OF que parecem equidlxnen-
sionals (os microcristais)

Granito Pirituba

Xisto argiloso



FOLHA N»
PERFIL N»

DATA ™ / oaf 76
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CINTILOMÉ*TR»CO COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS DE: I CSC. 1>IOOOO
.......................... .......... „ , . ,

TO
ALTIMETRIA

NORA TEMP. COTA
I»)

CINTILOMETRIAFILOMI
(CRS.)

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIOAS ESTRUTURAIS

Oft •ORIENTAÇÃO BIOTlTA
«F.tORICNTAÇAO r
X.

Km. DESCRIÇÃO

78 40-45 40-50 97,5 Rocha
âsocnp.
Solo de
alter.

Alto
top.

X» N25W12NE [Rocha deccnposta vermelho vinho exibindo
borfiroblastos com lente de pegmatito
(deconposto) provável brecha ou sericita
xisto (amostra).



FOLHA

PERFIL

IO

9

10

11

12

13

N* 19

N» A u

ALTIMETRIA

MORA TEMP.

78

75

78

81

88

MitssXo COTA

ATA 0 1 / (59/76

CINTILON
(C.RS.

8.0.

60-70

80-85

110-120

90-95

130-140

ETRIA

TOTAL

60

95-100

aplita
125-130
xisto
120-125
valor roa;
local

160
90-100

120-125
«i falha

130
ia rocha

CINTILOMÉVRICC

BAT.

95

98

96

•

96

96

•

MATER AL

Solo de
alt.

Rocha
alter.

Rocha

Joio su-
perficial

Rocha sã

LEVANTAMENTO
COM ALTIMETRICO OAS FOLHAS 0 E :

TOPOG.

Baixada
meia en-
costa
corte de
estr.pro:
a área
urbana
sob A.
Tensão
meia en-
costa
prox. A.
Tensão

Meia en-
costa
corte de
estrada

Oorte es
trada sol
L.Tensão
Parede de
pedreira
cavidade

MEOIOAS ESTRUTURAI*

0 9 «OWlCNTAÇÃO BIOTITA
OF. •ORIENTAÇÃO FCLOSMTO
X. • XI3T0SIOA0C-F» FALHA

•

OP» 30N70E

56» EW60°S

P=E-W v e r t .
transcorrente
e s t r i a s E-W pia
nas. Bloco Su l"
foi p/W

I

Km.

GEOLÓGICO
| esc. i< IOOOO

DESCRIÇÃO

Solo de alteração de rocha cor arroxeada
argilo-siltoso, variegado roicáceo (pro-
vável Sa de micaxistos.

Granito Pirituba (grande número de mata-
008, aparentemente "in situ") exibindo
orientação de feldspatos

Rocha xistosa arenosa-argilosa micâcea
ooi*ta<ía n o r vn4 <̂ » '*» *r>i 1 • • • ti>**m**itt\m

Solo superficial - argila siltosn casta .
iho avermelhado ~ .

Pedreira Oonspedra - Granito Pirituba •
são, densamente fraturado e falhas con •
milonito cortado por veios de aplita
(amostra)

•



FOLHA N*
PERFIL N» A

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOME'TRICO COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS OC : I ESC. ItlOOOO

TO

ALTIMETRIA

HORA
TEMP. COTA

CINTILOMETRIA
1C.RS)

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOG.

MEDIDAS L TRUTURAIS

08 >ORiENT*CÍO BIOTIT*
OMORICNTAÇÍO rCLDSMT(
X, «XISTOSIOAOC-r.fALHA

Km. DESCRIÇÃO

14 76 100 120 95 tocha

ilterada

Peurede de
corte de
estrada
MctLaoO

Granlto Pirituba (Mataco)



FOLHA
1 PERFIL

N*
N»

20
IV OATA _Q2./_Q5/_2fi-

CINTILOMÊ*TRICO COM

LEVANTAMENTO
ALTIMETRICO DAS FOLHAS D E : . _

GEOLÓGICO

| ESC. l i 10000

1

III
2

3

ALT1METRIA

HORA

•

TEMP.

81

84

78

COTA

CINTILOM
!C PS.

ETRIA

B.G. 1 TOTAL

120-130 K= 220
picrue »

80

170-180

95-100

90-100 Pegmatito
130-140

lanchas
no peg.

600
tetabãsi
ca "~

60-90

BAT.

95

95

95

MATERIAL

Rocha

Rocha
alterada

Rocha sã

TOPOG.

Ravina
próximo
a nascen
te rocha
água do
lado de
valeta
c/água

Corte de
estrada
(Mataco)
sup.ru-
gosa

Pedreira
abandona
da
Parede

MEDIDAS ESTRUTURAIS

OB •OftltNTAÇÃO BIOTlTA
OF.*OniCNT«C«O FELOSMfO

X=N45W45NE
Dique» NS75E

F - EW Mart.
Estrias-E-W

Plana
Aplita-
N60W Vsrt.
Aplita-NS vsrt .
P-N40W \fert.
Estrias »
50N40W

Pegmat.»
N30E \tert.
Pegmat.»
N30E30NW
Pegmat.»
N50W60SW maior

Km. DESCRIÇÃO

Xisto micáceo São Roque cortado por
didue de neamatito íamstraí

Granito alterado Pirituba

M t̂AhAsifífts associadas a dicruM do IJSJUB
t i t o ; estes últimos cortam as primeiras?
existe reação de contato dos pegmatitos
com as metabãsicas com turmalinização de
borda do pegmatito. As tietabS"iicas estão
cortadas por inúmeros veios de aplitas
alguns deles milcnitizados indicando pos
s lve l falha ao longo das mesmas. AlbitI
zação nos pegmatitos é nítida. No pegma"
t i to existem manchas negras com maior ~".
concentração de turmalina e granada que
constituem anomalias (amostras)



FOLHA

PERFIL N» . . .w
DATA .92./J09/J76.

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOM^TRICO COM ALT IME TRICÔ OAS FOLHAS OC : | ctc.inaooo

»o
ALTIMETRIA

HORA TEMP. COTA

CINTILOMETRIA

8.0. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEOIDAS ESTRUTURAIS

38

x.

BIOTIT* Km. DESCRIÇÃO

80 120-130

CBS.: O
5.
to

tomfels
90-95
>egmat.
300-450

lancha no
segmat.
2.000

jeletor d i
)00 apres n
i falha pçr

vezes

96 Rocha sã Pedreira
abandona
da. CavI
dade (pi
rede dei

duis
ze listrando

itao
con

ta fens

Rocha s i Pedreira
Peccicaç
co em" ~
ativida-
de (pare
de de) ~

Horn.

Contato -
N30E55SE
Falha no peg."
N65W70NE
Estrlas •
70N30E
Bloco Ne subiu
contato por fa
lha e o Bloco"
SE do nornfels
desceu
Hornfels •
N70W40NE
Frat.-N50W70SW
Frat. c/urânio-
N35W Uert.
Eat.- 20N45W
F- N45W75SW
Transcorrente
(Bloco NE foi

Hornfels e pegroatlto (contato). Contato
aparente entre pegmatite na base e neta
básica no topo e hornfels ao lado con-"
forme esquema. Há muscovitizaçãb no con
tato (cloritizaçâo ?). A anomalia deu-"
-se roga mancha de quattzo (amostra)

Xenôlitos e Hroofs" em u m missa de tur
mlina-granito contendo pe^wtito lami-
nado.



FOLHA N»...2L.
PERFIL N* iv

LEVANTAMENTO GEOLOGIC
CINTILOMETRICO COM ALTIMETRICO OAS FOLHAS OE: I ESC. I t 1OOOO

TO

ALTIMETRIA

HORA TEMR 'fttssZo COTA
Ia)

CINTILOMETRIA
(C.RS.)

8.0. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOG.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

0 6 • ORIENTAÇÃO BIOTITA
OF. «ORIENTAÇÃO FEIDSPATO
X. »XI»TOSI0AP6-E» FALHA

Km. DESCRIÇÃO

84 300-350

83 90

1800
lurmalina
jranito

2200
xízmalina
grani to
c/urânio

120

93

80-90 120 95

Rocha
alterada
âeccnpqs
ta

Rocha
ilterada

Parede ât
corte es
trada ca
vldade
(parede
de)prc«.
a baixadc

X» N80W65NE

Observa-se na Pedreira Peccicacco um
B.G. alto oom anomalias localizadas em
mineralizações de uraníferos secundários
oscilando entre valores de 600 -+1.500
c.p.s.com um valor máxino anotado no ma
pa. Na turmalina-granito observa-se uma
anomalia de 1800 numa mancha de turmali
na com quartzo fume (amostra de bolso "
de, 2200?., _ ^_
seriexta xisto Sao Roque parece corres-
ponder ao plano de xistosidade, uma
falha transcorrente.

Parede d^X= N80E70NW
corte
estrada

Sericita xisto pouco alterado.



FOLHA
PERFIL

N»..
N* c

22

*>4/V
DATA ÜL/9J./-ZL

CINTILOMÒRICO

LEVANTAMENTO
COM ALTIMETRICC DAS FOLHAS OE : . „

' GEOLÓGICO

| esc. 1> 1OO0O

TO

1

2

1

•

ALTIMETRIA

HORA

•

TEMP.
l»H

75

77

82

MICSSXO

-

COTA
<•»)

CINTILOMETRIA
(C.P.S.)

ao.

105

70

.

P E R F I

105

TOTAL

150-160
xisto
próx.ao
contato
inax.200
65-70
\J^ f V

110

L V

120

1
BAl.

MATERIAL

95 Rocha

95 nocha sã
1

95 tocha

TOPOG.

Pedreira

da. Alto
top.

Alto top.
parede
de natacc

corte de
estraga

MEDIDAS ESTRUTURAIS

OB.iOftl£NTAÇ«O BIOTITA
OF.«ORlENTAÇ«O FELDSPAR)
X. • XISTOSIOAOC-K* FALHA

X= N70W45NE

\teiOS-N10E27SE
N10E Vert

•

P» N60W80NE
31OCO NE f o i p /

Estrias=plana
46OW

Km. DESCRIÇÃO

Dique de pegmatite encaixado em seriei-
ta-xistos reaionais íoonfcafco seai^ a
xistosidade). O corpo tem una espessu-
ra mais ou menos de 15 m. O corpo pare-
ce ser predominantemente um granito tur
malínifero devido a granulaçao com veios
de pegmatite dentro do mesmo. Observa-»
dentro do corpo xenólitos de micaxisto
apresentando reações de contato com os
pegmatites com turmalinização e musco-
vitizaçao.

Grani to, predominante. Quartzo (massa
fundamental) mais biotita e feldspatos
submiliitétricos com poucos e raros ma-
crocristais porfiróides de feldspato
cortado por grande número de veios de ,
quartzo leitoso. Existem feições de
Grani to Pirituba em pequena quantidade.,

f Acesso ao rjorf iH CPYH fH +M—YÍ afrrs âr^yfM

do crenulado exibindo f alhamento trans^
correnteXistos « Falha \

i



FOLHA N»....22(ççnt.)

PERFIL N».Qp.VV...

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOMEVRICÒ COM ALTIMETRICO DAS FOIHAS DE: | ESC. 1 i lOOOQ

PON-

TO

2

ALTIMETRIA

HORA

•

TEMP.

82

rncssXo COTA
(•>

CINTILOMETRIA
(C.R3.)

8.0.

140-150

TOTAL

3.000

X=120-23C

BAT.

92,5

. ATERIAL

Rocha
sã

T0PO0.

Pedreira
cavidade
(Parede
de)

MEDIDAS ESTRUTURAIS

0 8 •OflICNTACáO BIOTITA
OF. •ORIENTAÇÃO rCLOSPATO
X. •XISTOSIMOe-f» FALHA

Contato =
N30W68SW
X=N30W46NE
Frat.=N60E75NW

N45SW68NE
Frat.«N75E75NW
ninerais secunda
cios de U

Km. DESCRIÇÃO

Turmalina granito com veios de pegmati-
to . Anomalia máxima em quartzo fume oom
turmalina. Não foi possível coletar
amostras grandes (só no bolsinho). Cble
tada amostra de An=2000 ao lado da de
3000 (amostra A). Intrusivas em xistos .

I

/

ê

•

•



FOLHA N9...23.

PERFIL N» v
DATAQ4_/_09/_76_

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINYILOMÉ*TRICO COM AlTIMETRICO OAS FOLHAS OE : CSC. I t IOOOO

«SW-
TO

ALTIMETRIA

HORA TEMR
I •.«/»,)

COTA
I»)

C1NTIL0METRIA
(C.RS.)

8.0. TOTAL, BAT.
MATERIAL TOPOG.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

OB «OR(-NT«CÍO BIOTIT*
Of.«owiNTAÇ*o fCLOsr*r:
X. • XISTOSIOACfc-F.. FALHA

Km. DESCRIÇÃO

79 90-95 160-180
xisto
150

Pegmat.

95 Solo de
altera-
ção

Pedreira
parede
de cavi
dade

X=N80E50NW =
Oontato =
Falha(?)

Frat.=N60W75SW
\feio=N75W80SW

Pedreira de caulim (turmalina-grani to +
pegmatite deocnposto) encaixado em xLs-
cos. Un oontato observado apresenta in-
tensa turmalinização e fraturanr>nto *n-
dicando um possível contato por faina.
p3serva-se grande número de veios de
quartzo tanto no caulim como no xisto
ooncordantes e não com a xistosidade.
|Foi nesta pedreira que Knetch descreveu
petchblenda.

81

82

100-110

120

140-150

300

95

94

Rocha sã Pedreira
parede
de cavi-
dade

Frat.=N50E Vert
Xen.
F i l .

N60W54NE

Itocha sã Pedreira
parede dt

èavidade

220 Bocha
seroi-
alterada

Corte de
estrada
parede
de cavi-
dade

JTurmalina-granito + pegnatito encaixados
|em serieita-xisto contendo xenólito de
filito com fraturas sub-verticais e sub-
lanas.

rurmalina gran com pegmatite laminado
entendo apatita verde métrica. A ,
anomalia foi notada num veio de pegmati-
to contendo mineral rosa de hábito maci-
ço, quartzo, feldspato e tuxmalina.

Sericita-xisto são



FOLHA N*....24.
PERFIL Na...oç5..

DATA jQA.laa/76
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CINTILOMETRICO COM ALTIMETRICO DAS FOLHAS OE: I CSC. I t IOOO

1

2

3

4

5

6

ALTIMETRIA

MORA TEMR

87

87

82

84

80

78

MCSSXO COTA

CINTILOMETRIA

8.0.

' 55-60

90

80

60-65

70

70

TOTAL

70

90-95

100-110

100-110

95-100

90-95

BAT.

95

94

93

94

94

93

MATERIAL

Bocha
deocnp.

Rocha
deumip.

Rocha
senti
alterada

Rocha sã

Rocha
alterada

Rocha
alterada

TOPOQ.

Baixada
meia en-
oosta

Meia
encx.wto

Meia
encosta

Topo

Topo pró
XÍIID a
ravina

Topo prõ
xlmo a "~
ravina

MEOIOAS ESTRUTURAIS

0 8 •OHItNTAÇÀO BIOTlTA
OF.»OniCNTAÇ«O rCLOSMTO
X. «XISTOSKMK-r.< PALMA

X=W80E60SE

X= N70E(?)NM

Km. DESCRIÇÃO

Sericita-xisto deoonposto

Provável contato do xisto com gran Pí.rJ
tuba. Observa-se uma textura mair .jnc
-argilosa em rochas xistosas e muito
pouca nica comfeldspatizaçao (caulim
alterado). Un velo de quartzo branco a
ta as jrochas xistosas.

Granito Pirituba típico (certameixte o
ponto anterior era o contato) (amostra)

Gran Pirituba

Gran Pirituba

Gran Pirituba



FOLHA N»....25.
PERFIL N» A

LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
CINTILOMÉITRICO COM ALTIMCTRICO DAS FOLHAS oe: | HC.Ü»laooo

MIN
TO

ALTIMETRIA

MORA TEMP. MCSSXO COTA
(•>

CINTILOMETRIA
(CRS.

B.O. TOTAL BAT.
MATERIAL TOPOO.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

O&tOftlthTAÇâO BIOTITA
OMOMICNTAÇAO mosmtro
X. «»ISTO»IOâOC« t.% M L H »

Km. DESCRIÇÃO

15 77 80-90 110-120 95 Rocha
decamp.

16 77 80-90 110 95

17 65 80-90 110 95

tocha
decomp.

Rocha
decomp•

sorte de
sstrada
neia
encosta

torte de
istrada
sob linha
ilétrica

torte de
estrada
(parede)

X=N85W45SW
Frat.«N30E64NW
APL= X

<= N80E50SE

L8 65 60-90 110-120 95 Rocha :orte de
istrada
parede)

X- N50W Vert.

Frat.-N20W74NE
N45E85NW
N70W07SW

Veio- N60EVert.

X- N80W76SW

Xistos micSceos da Série São Roque com
lâminas de caulim com quartzo (aplitas?
apresentando indícios de granitização
(porfiroblastos alterados em material
argiloso homogêneo, constituindo veios.
Talvez zona de contato.

Sericita xisto São Roque com turmalini-
zação e grande número de veios de quart
zo de pequena espessura acompanhando a~
xistosidade (amostra do "milonito" tur
malínifero. ""

Aproximadamente 100m do local um pegma-
tite de » 2 m espessura corta o xisto
com c.p.s. 2 60-70m.

Sericita. Xisto com intenso fraturatnen-
to e xistosidade merg. -vert., oori
por veio de quartzo.

Sericita xisto.



FOLHA
PERFIL

DATA 20 /_n/_76
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO

CINTILOMÉVRICO COM ALTlM^TRlCO OAS FOLHAS 0 6 : I CSC. H1000
.—.......~...._............._.^. ........, ^

0

C

c

c

c

c

c

ALTIMETRIA

HORA TEMR
(••A*)

COTA

CINTILOMETRIA
(C.RS.)

B.O.

60-70

60

80

60

50-60

55-60

TOTAL

80-90

90-100

110-120

70-80
•

60-70

60-70

BAT.

95

95

95

95

93

92

MATERIAL

Rocha
semi-alt

Rocha
semi-alt

Rocha
semi-alt
sã

Rocha
deccro~
posta

Rocha
•T - „
UcsUUIU—

posta

Rocha
decom-
posta

TOPOG.

Meia
encosta

Meia
encosta
aluvião

Soleira
(valo)

Alto
topog.

Alto
topog.
corte

Alto
topog.
meia
encosta

MEDIDAS ESTRUTURAIS

OB.>OftlCNTAÇÍO BIOTITA
OF..ORIINTAÇAO «LOSPATO
X. •XISTOSIOAOC-r.rALHA

Km. DESCRIÇÃO

Matacões de Granito Pirituba cortados
por veio de quartzo (c/mesma contagem)
sobre solo de alteração areno-argiloso
provavelmente de origem grani tica.

Matacos de Pirituba sobre solo bastanti
micãogo. Exposições rochosas ate
>30 m . Solo a l t . granito -em aflorameni
próximo.

Maior contagem na rocha sã (120) Granit
Pirituba típico (matacos),

Rocha xistosa roxa com lâminas mais ar*
li losas marrom diAclasadn erm oranoblíii
tos (ou clastos ?) micãcea.

Rocha argilosa decomposta muito fratura
da cortada por veio de quartzo (sill)
e lente de quartzo (amostra)

Rocha argilosa com reação de contato m
s i l l pegmatítioo que alimenta veio prir
cipal conforme esquema •,

Amostra da encaixante



ANEXO 2



I.

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

A seguir, são citadas as vantagens e desvantagens de detec

tores, potencialmente utilizáveis no método de prospecção ra

dionétrica de superfície.

1.1

Contador Geiger-Mflller

1.1.1

Aplicação

Mede radiações de U, Th e K. Utilizado para localizar e

estimar as concentrações de minerais radioativos em rochas em

quantidade superior a 100 ppm.

Seu uso não é recomendado por causa da pouquíssima eficiên

cia, baixa sensibilidade e tempo de resposta à radiação lenta.

Só é,usado em condições extremas de choques mecânicos e tempe-

ratura.

1.1.2

Vantagens

Simplicidade e segurança de resultado com:

a. estabilidade

b. custo relativamente baixo

c. problemas mínimos de manutenção

d. resistente ao uso em condições adversas

e. tempo de operação longo

f. pequeno e leve

1.1.3

Desvantagens

a. pouco eficiente para medida de raios Y

b. resultados com baixo valor médio de contagens e eleva

da flutuação estatística



1.2

Espectrômetro de raios y

1.2.1

Aplicação

Usados em regiões de radioatividade conhecida para loca

lizar e mapear geoquimicamente ocorrências de urânio e tório.

1.2.2

Vantagens

a. medidas diretas dos elementos de significância

b. amostragem ampla de grande número de amostras sem ne

cessidade de transportá-las a um laboratório de anãli

ses

c. dados imediatamente disponíveis

1.2.3

Desvantagens

a. mais pesados e mais caros do que outros detectores

b. requer calibração periódica

c. relativamente pequeno número de medidas por dia

d. baterias com vida mais curta

e. não mede desequilíbrio

1.3

Cintilômetros

1.3.1

Aplicação

Mede radiações de U, Th e K, seno~ usado principalmente

em exploração de U e mapeamento radiométricô a passo.

(*) Os espectrômetros GAMA, além de permitirem a seleção de
faixas de energia de emissões GAMA, apresentam muitos
recur:os auxiliares que facilitam sua utilização em cam
po como: registradores de contagens digital e fita mag-
nética, cronômetro, seletor de tempo de resposta, regi£
trador gráfico de contagens e podem funcionar como Gm "~
ou cintilômetros.



Não é usado normalmente para delinear teores de jazidas
e para controles das mesmas.

1.3.2

Vantagens

a. grande eficiência na detecção de raios Y
b. elevada média de contagens
c. rápido tempo de resposta
d. baixa flutuação estatística
e. permite o reconhecimento de pequenas variações na

concentração de elementos radioativos naturais, numa
ampla variação de atividade gama

1.3.3

Desvantagens

a. sensível a choques e danos

b. elevado custo inicial e de manutenção
c.o aparelho facilmente se danifica em condições de tra

'balho em temperaturas maiores do que 50°C

1.4

Emanômetros

1.4.1

Aplicação

Mede a concentração de isótopos de radônio dentro dos ga
ses contidos nos solos, rochas e águas. £ usado para a de tec

ção de depósitos de urânio pela detecção de concentrações.
Anômalas de radônio, torônio e seus produtos imediatos de
decaimento radioativo. A técnica pode distinguir entre ra
dônio e torônio e fornece as medidas que são independentes

do "background" da radiação Y ou p. Pode ser igualmente usa
do como apoio de mapeamento geológico e interpretação de es_
truturas geológicas.

Trabalha mais satisfatoriamente quando usado para detec-
tar depósitos de urânio em rochas ou estruturas geológicas
cobertas por um manto de alteração poroso.



1.4.2

Vantagens

a. pode indicar certos depósitos ocultos e estruturas que
não aparecem em superfície

b. medidas de gases èm solos freqüentemente fornecem um
maior contraste entre "background" e anomalia do que
outras medidas de radiação

c. pela medida de tempo de decaimento a é possível dis_
tinguir entre emanações de Th e ü

d. medidas de radônio em cursos d'água,lagos e fontes po-
dem indicar regiões favoráveis â prospecção

e. certas técnicas emanométricas fornecem uma medida dire
ta do radônio e torônio, se as necessárias precauções
de filtragem forem tomadas

f. fornece um meio relativamente barato de detecção das
concentrações de radioelementos

1.4.3

Desvantagens

a. as emissões o dos "filhotes" do radônio e torônio ai te
ram o "background" do aparelho. Com o uso continuo o
"background" pode tornar-se excessivo em uma amostra
anômala e o detector deve ser trocado para efetuar me
didas estatiseamente adequadas

b. valores obtidos, de solos são comumente afetados pela
umidade do solo, umidade do ar, velocidade do ar e da
corrente e pressões barométricas passadas. Valores ob
tidos em água são afetados pela turbulência e volumes
do fluxo

c. medidas de radônio não são necessariamente indicativas
do urânio ou radio no meio, devido âs variações da den
sidade, porosidade, coeficientes de emanação, desequi-
líbrio e migração

d. medidas de gases em solos são limitadas a solos de es
pessura adequada que sejam permeáveis, não saturados
e não congelados



e. a dificuldade na obtenção de amostras adequadas fre

qflentemente requer equipamento especializado para fa

zer os furos de amostragem e retirada das amostras

f. reprodutividade de medidas pode ser fraca se a amos

tra não for suficientemente grande ou se o ar atmos

fêrico não for excluído dos vazios da amostra

g. filtros especiais e outras precauções são necessárias

se as medidas forem restritas ao radônio 222.

II.

FATORES DE INFLUÊNCIA NA REAÇÃO DE UM CONTADOR

Um resumo ilustrado dos fatores que influem nas contagens

é apresentado a seguir.

11.1

Efeito dos raios cósmicos (efeito topografia)

A radiação cósmica é mais intensa nos altos topográficos

(Figura 1)

11.2

Efeito de massa na radiação y de um local

A radiação y i mais intensa no fundo de vales onde âs emissões

do vale somam-se as emissões das suas encostas (Figura 2).

Quanto maior a amostra observada maior é a sua radioatividade

(Figura 3).

II. 3

Efeito de absorção

Quanto maior a distância entre a fonte e o detector menor é o

numero de contagens. Do mesmo modo a existência de um material

não emissor de radiação entre a fonte e o detector diminui a

quantidade de emissões a, 0 e/ou y que, são recebidas por este

último (Figura 4).

II..4

Efeito de equilíbrio



Os minerais uranlferos secundários devido a sua "idade" rela-

tivamente "jovem" podem apresentar urânio em estado de dese-

quilíbrio ou com pequeno equilíbrio ou seja, os produtos de

decaimento são em quantidade tão diminuta que a radioativida-

de por eles produzidas i inferior a quantidade de urânio ne

les contidos. Neste caso a intensidade de radioatividade me

dida não é diretamente proporcional a uma determinada quanti-

dade de urânio (Figura 5).

II.5

Conteúdo de urânio das rochas

Todas as rochas apresentam uma determinada concentração de

urânio natural, que não representa necessariamente indicio de

uma jazida. Assim sendo, normalmente algumas rochas são mais

radioativas que outras e vice-versa, a saber:

Rochas magmaticas

Ácidas

Básicas

Ultra-básicas

Rochas sedimentares

Arenitos

Folhelhos

Calcários

Folhelhos betuminosos

ü (ppm)

3,5

0,8

0,03

0,45

4,1
2,5

2-300

Solos



EFEITO DE RAIOS CÓSMICOS (C)

EFZITO DE MASSA {T = raios gama)

EFEITO DE MASSA

f ria 3)

EFEITO DE ABSORÇÃO

top 2

fonte t x

<FI94)



EFEITO DE EOUIL!BRIO

minerais ou
dtptfsitos tora do tquilibrio

boixo» confogena

EXEMPLOS

5 )
1-AUTUMTA DISSEMINADA OU EM FRATURAS.

2- ALTERAÇÃO OE DEPÓSITOS SULFETADOS DE URÂNIO.

3- INCfíUSTAÇÕES OU MANTO DE ALTERAÇÃO PRÓXIMO A

FONTiS RADIOATIVAS.
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LEGENDA

+ - CONTAGEM TOTAL!

O - RAZÀO C T / BG

PONTOS OE MEDIDA

O - — - DA RAZÃO CT/BG

1 DA CONTAGEM TOTAL

PERFIL RADIOMETRICO

- PONTO OBSERVADO NO PERFIL

PONTO DE REFERÊNCIA DO PERFIL
(AV.-AVENIDA.R-RUA.RIB.-RIBEIRAO.AESQ-A ESOUERDA.AOIR.-A DIREirA)

- PERFIL TOPOGRA'FICO

- XISTOSIDAOE

- DIACLASE

~ CONTACTO GEOLÓGICO INFERIDO

- VEIO DE APLITO OU QUARTZO

- FALHA COM REJEITO INCLINADO OU VERTICAL

~ FALHA TRANSCORRENTE

- FOLIAÇÃO

- ATITUDE DE CONTACTO GEOLÓGICO

LITOLOGIA

NOTAS

1 - OS PERFIS FORAM ELABORAOOS ATRAVÉS DA

UNlAo DE SEMI-RETAS ENTRE DOIS PONTOS

ADJACENTES DA PLANTA TOPOGRÁFICA.

2 - OS PERFIS AQUI APRESENTADOS FORAM SELE

CIONADOS DENTRE TODOS OS PERFIS INTER-
PRETADOS JDA ÁREA.SUPRIMINDO-SE AS CON-
DIÇÕES DE TEMPERATURA POR NÃO
APRESENTAR CORRELAÇÃO COM AS
CONTAGENS.

3 - OS PERFIS RAWOMÉTRICOS FORAM ESI 4BE-
LECIDOS UNICAMENTE PELA UNIÃO DC 5
PONTOS DE CONTAGEM CONHECIDA NÃO SE
6ASEAN00 NAS ISORADS OU DE RAZÃl
CT/BG DOS MAPAS, MAS SIM NOS DAMS
PONCTUAIS MEDIDOS.

v
x x x
XX

e c e e c
e e e c

c c c c ei
IMIÍI

N N N 1
N N JLJll

- MICAXISTO DO GRUPO SAO ROQUE

PEGMATITOS LITINIFEROS E OU/ GRAN.TOS-
TURMALINIFEROS PÒS S. ROQUE.

ADAMELITO/GRANODIORITO(GRANITO PIRITUBA)

HORNFELS

ANFIBOLITO

SEDIMENTOS CENOZÓlCOS

PEGMATITOS SIMPLES

ÍOO 200 MO 400 800

UCALAS I HORIZONTAL: 1:10.000
| VCirriCAL : IMOICAOA

•00».

RECONHECIMENTO RADI06E0LÓ6IC0
DA REGIÃO DE PERUS (SP)

CONVENÇÕES E NOTAS

MMCftTAÇfo OC Mt»TRAD9

MULIHO E. COELHO

ANEXO 4
Ni 00 «SENHO

ESCALA: S/ESCALA

DESENHO DE REFERENCIA

MAPA atOLÒOICO OA RCOlÂO

MAM OE I90NA0S

MAM 01 CT/M

DATA

nn%
n/i*
7S/7*

NÚMERO

«NIXO I
AhCXO U

ANCXO
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ANEXO 17

FICHA DE VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS



ANOMALIA: 5-10
FOLHA: SF-23-Y-C-III-3-SE-D/PICO DO JARAGUÃ-SÃ"O PAULO (SP)
MUNICÍPIO: São Paulo
"BACKGROUND": 15
RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 15
PERFIL: 5
UNIDADE LITOESTRATIGRAFICA: Grupo São Roque
LITOLOGIA: Rocha decomposta

ACESSO: 0 melhor acesso é pela Via Anhanguera, rumo ao Pi
co do Jaraguã, entrando no trevo de acesso do Pico, â dî
reita de quem parte de São Paulo. Seçuindo pela Estrada
Turística do Jaraguá, chega-se a ura emrocamento onde ã
direita formando ângulo fechado com a Estrada é o acesso
asfaltado para a Vila Jaraguã. Â esquerda, coro uma casa
verde de guarda na entrada, é o acesso asfaltado para o
Pico do Jaraguá. Deve-se seguir em frente. Logo em segui,
da passa-se a fábrica de cal Itaü (â direita), subindo em
direção ao Ponto 10 passando também pela entrada do Par
que do Jaraguã (â esquerda). Depois de 400 m pela agora
designada Estrada do Fidélis chega-se ao entrocamento no
qual â esquerda se encontra o Ponto 10.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

N

LEGENDA-
- «At K MCMO

- AftOIULUS-10

- «AC? OCANtttOUTO



2 - ANOMALIA: II-9

FOLHA: SF-23-Y-C-III-4-SO-C/JARDIM PANAMERICANA-

SÂO PAULO (SP)

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 40-45

RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 45

PERFIL: II

UNIDADE LITOESTRATIGRAFICA: Grupo São Roque

LITOLOGIA: Serieita-xisto com lentes de pegmatito, porfi

roblãstico

ACESSO: Distando aproximadamente 15 km da marginal do rio

Tietê em São Paulo, chega-se a Taipas entra-se â esquerda

(oeste) da Estrada Velha de Campinas, na Estrada de Taipas,

também de asfalto, percorrendo-se 700 m até chegar-se a

uma curva fechada, num alto topográfico de onde saem duas

estradas de terra. Entra-se na estrada de terra à direita

(norte) prosseguindo-se por 200 m passando por uma bifurca

ção em ângulo à direita, chegando-se ao Ponto 9 próximo a

uma casa de alvenaria.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

LEGENDA

X X
I J •

CSTMOA
VCkMA M
CAMPINAS

ALTO

IXXXI • «NAMITO

j | - MICMItTO

- CSTIIADA DC TCMA

- VIA* PNINCWA» AWALTAOA»

* . - CAMINHO*

- ANOMALIA



MM»

3 - ANOMALIA: VII-1

FOLHA: SF-23-Y-C-III-4-SO-A/PERÜS

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 50

RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 50

PERFIL: VII

UNIDADE LITOESTRATIGRÂFICA: Intrusivas pôs São Rogue

LITOLOGIA: Pegmatito

ACESSO: Distando cerca de 16 km do entroncamento de TadL

pas, depois do acesso ao Ponto V-2f pela Estrada Velha

de Campinas, chega-se ao entroncamento que dá acesso à

Perus. Neste entroncamento observa-se à direita (este)

um pequeno armazém em casa antiga de tijolo e â sua dî

reita acesso â Fazenda Santo Antonio de propriedade de

Fiore Peccicacco. Entre o acesso de Perus e a continua

ção da antiga estrada para Campinas observa-se um po£

tal de alvenaria onde se lê Minerações Fiore Peccicacco,

que dá acesso às instalações de beneficiamento das Mi

nas Fiore Peccicacco. Entra-se ã esquerda (oeste) no

acesso asfaltado para Perus, parando-se a seguir. Obse£

va-se então no lado sul (â esquerda do acesso) uma expo

sição extremamente alterada de pegmatito. Al, junto a

estrada e atrás de uma grande casa muito colorida, ob-

serva-se o Ponto 1.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

LEGENDA

- PC0MATITO

- APOVlSC MANITICA

f///\ - XISTOS DIFERENCIAOOt

| | - MMAXISTO

- VIAS Off ACISSO

'f - ANOMALIA

TAWAt



4 - ANOMALIA: V-2 (ANOMALIA DE PRIMEIRA ORDEM)

FOLHA: SF-23-Y-C-III-4-SO-A/PERUS

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 145

RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 3000

PERFIL: V

UNIDADE LITOESTRATIGRAFICA: Intrusivas pôs São Roque

LITOLOGIA: Granito turmalinlfero

ACESSO: Saindo da Marginal do Tietê pela Estrada Velha

de Campinas apôs percorrer cerca de 30 km,passando nas

proximidades pelas Pedreiras Ceramit e Botuquara, che

ga-se a ura ponte sobre o córrego Andando. Pouco antes

da ponte, ã esquerda (oeste) existe um acesso de terra

secundário para Perus avistando-se duas instalações de

beneficiamento das pedreiras. Entra-se por esta estra-

da e após percorrer aproximadamente 300 m entra-se à

esquerda passando uma porteira que dá acesso ao Ponto

2. Nesse trajeto passa-se por diversas casas até atin

gir, depois de percorrer 400 m, sempre pelo caminho

principal, a pedreira no fundo da qual se acha a anoma

lia V-2.

CROQUI D£ LOCALIZAÇÃO:

CAIEIRA*

LEGENDA
O « • - CASAS

- VIAS OC ACESSO

- cóaatw
PERUS

•RANITO TUnUALIMTERO
E PEQUATITOS

- AKOUALIA

- CORTE EM ROCNA

MOREIRA
MTUOUARA (PANADA)

MULO



5 - ANOMALIA IV-4 (ANOMALIA DE PRIMEIRA ORDEM)

FOLHA: S-F-23-Y-C-III-4-50-C/JARDIM PANAMERICANA -

SÃO PAULO (SP)

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 125

RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 2000

PERFIL: IV

UNIDADE LITOESTRATIGRAFICA: Intrusivas pós São Roque

LITOLOGIA: Pegmatito complexo

ACESSO: Utilizando-se o mesmo acesso inicial (a partir da

Estrada Velha de Campinas) da Anomalia V-2, continua-se

pela via de terra, da entrada para V-2, por mais 1 km.Ne£

te trajeto passa-se por um acesso a outra pedreira ã es_

querda sem entrar nele. Chega-se então a um entroncamento,

próximo do qual deságua o córrego Andando. Entra-se à es_

querda (para sul) desprezando-se outros dois acessos (lã

NW e outro a ENE após atravessar ponte). Segue-se agora

paralelamente ao Ribeirão Perus e a estrada de ferro San

tos a Jundiai seguindo a via principal até atingir a por

teira que dá acesso as Minerações Peccicacco de onda sai

um acesso de terra à direita que também deve ser esquecido.

Este acesso até aqui é o mesmo para as Anomalias IV-5,IV-4

e IV-3. Da porteira, passa-se por uma grande pedreira de

granito-turmalinífero, chegando-se após cerca de 600 m a

uma balança de caminhão abandonada (â esquerda) e uma bî

furcação (ã direita). Em frente da bifurcação e, portanto,

ao lado da balança verifica-se uma pequena entrada em co£

te de rocha calcossilicatada, vendo-se ao fundo um dique

de pegmatito. Segue-se até a parede do fundo desse corte

subindo-se num entulho de rocha, ate chegar a parede do

pegmatito, onde junto ao contato esquerdo deste com a cal̂

cossilicatada se observa a Anomalia V-4.



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

N

pant*

LEGENDA

P/eSTRADA VELHA
OC CAMPINAS - FEPASA 6ANTDS-JUN0MÍ)

P / t I T U M VCUM
CAMPINAS

SAO

REPRLSA C FONTE
DA ROCHASUA

N

PEORCMA
PECCICACCO

LEGENDA

mmamtm - FALHA

" T T T T * - ESCAVAÇÃO EM ROCHA

- ENTULHO CE ROCHA

•• FESMATITO COMPLEXO

- CALCOSILWATAOA

CONTATO SUPERIOR
C/METASASICA

- ANOMALIA

' COMTACTO LITOLOtICO

DETALHE "A"



6 - ANOMALIA: IV-5 (1800) e IV-5 (2200) (ANOMALIAS DE SEGUNDA

ORDEM)

FOLHA: SF-23-Y-C-III-4-SO-C/JARDIM PANAMERICANA - SÃO

PAULO (SP)

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 325

RADIOATIVIDADE MAXIMA: 220C e 1800

PERFIL: IV

UNIDADE LITOESTRATIGRÂFICA: Intrusivas pós São Roque

LITOLOGIA: Granito turmalinlferc

ACESSO: Da porteira da Mineração Peccicacco (vide item

Acesso da Anomalia anterior) segue-se por 50 m até a en-

trada da pedreira ã esquerda. Descendo por este caminho

uns 200 m observa-se no corte â esquerda a Anomalia IV-5

(2200). Prosseguinco-se até a bancada inferior, no fim

deste caminho, â direita de quem desce observa-se a Ano-

malia IV-5 (1800).

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

• CALCOSIUCATAOA

| | - «RANITD TURMALINIFEIIO

etCAVAÇÁO CM ftOCHA

« M I A (SANTM-JUNDIAO

' EfTRAOA DC TOMA

CORRCOO

ANOMALIA

ANOMALIA S - l (MQO)

ANOMALIA X X - M U O O )

ALAOAOIÇO



7 - ANOMALIA: IV-3 (ANOMALIA DE SEGUNDA ORDEM)

FOLHA: SF-23-Y-C-III-4-SO-C/JARDIM PANAMERICANA - SÃO

PAULO (SP)

MUNICÍPIO: São Paulo

"BACKGROUND": 95

RADIOATIVIDADE MÁXIMA: 600

PERFIL: IV

UNIDADE LITOESTRATIGR&FICA: Intrusivas pós São Roque

LITOLOGIA: Pegmatito complexo

ACESSO: Partindo-se da porteira (vide item acesso da Ano

malia IV-4) pela estrada de terra principal, apôs passar

os Pontos IV-5 e IV-4 e percorrer 900 m, chega-se a um

pequeno acesso de terra ã esquerda, pouco antes (20 m)da

represa, que se dirige a Anomalia IV-3.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:

LEGENDA

ANFIBOLITO

PEOMATITO COMPLEXO

CAMINHOS

- ANOMALIA S - S

_ CONTINUIOADE PROVÁVEL
DOS CORPOS

FONTC OA
ftOCHAQUA
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ANEXO 19 - "Trend Analysis" aplicado a geofísica. Contagem
total. Superfície de grau 0
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ANEXO 20 - "Trend Analysis" aplicado ã geofísica. Contagem
total/"background". Superfície de grau 8.
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ANEXO 22

FOTOGRAFIAS



FOTO 1/1 (270 X) - Amostra 32

FOTO 1/7 (108 X) - Amostra 32

» ' •»

FOTO 1/8 (216 X) - Amostra 32



FOTO 1/9 (216 X) - Amostra n9 32, notar aparente
envolvimento de grãos

- . • • * * > • •

FOTO 1/14 (216 X) - Amostra n9 35



FOTO 1/15 (270 X) - Amostra n9 35.
Idem anterior, porém
área diferente

FOTO 1/29 (108 X) - Amostra n9 16

FOTO 2/7 (108 X) - Amostra n<? 11



FOTO 2/8 (270 X) - Amostra n<? 14

f. ' »~ -"••

r.

FOTO ^.5 (216 X) - Amostra nÇ 30

FOTO 2/16 (108 X) - Amostra n9 7



FOTO 2/18 (108 X) - Amostra n9 7

FOTO 2/19 (108 X) - Amostra n9 7

•" f • '- • * * .

FOTO 2/21 (108 X) - Amostra n9 7



FOTO 2/22 (216 X) - Amostra n9 7

FOTO 2/23 (216 X) - Amostra n<? 7



FOTO 2/26 (108 X) - Amostra n<? 7

FOTO 2/27 (108 X) - Amostra n9 7

FOTO 2/28 (216 X) - Amostra n9 7



FOTO 2/30 (216 X) - Amostra n9 24

FOTO 2/32 (270 X) - Amostra n9 24

FOTO 2/34 (108 X) - Amostra n9 24



FOTO 2/20 (216 X) - Combinação de focos linear
e punctual em seção delga-
da da amostra n9 7 corres-
pondente ao Ponto V-2

FOTO 3/2 (176 X) - Fratura em turmalina, preenchi
da por quartzo coberta por fõ
co linear (amostra V-2-A)



FOTO 3/6 (272 X) - Foco punctual em lâmina
da amostra IV-4-A

FOTO 3/4 (176 X) - Foco linear associado a
cristal de turmalina em
lâmina da amostra V-2-A



FOTO 4/1 - Localização dos pontos analisados
pela microssonda (tucholita-alani
ta ?)

POMID 4
tucholita/alanita (?)

PONTO 2
tucholita/alanita (?)

QUARTZO
RADIOGÊNICO

FOTO 4/2 - Localização dos pontos analisados
pela microssonda e quartzo radio-
gênico constatados nos trabalhos
de microautoradiografia



ANEXO 23

TABELAS



TABELA 1

PESO (EN GRAMAS) DE AMOSTRAS ANALISADAS POR ESPECTROMETRIA y

AMOSTRA

11

14A

16A

163

23

30

32

33

Pe-Bo-1

IV-3-A

I-l-C
Pe-Ce-5

Pe-Ce-10

PESO TOTAL

92,675

103,685

110,555

92,465

101,920

94,545

97,330

86,140

99,850

112,645

100,000

100,150

99,800

AMOSTRA

Pe-Ce-6

002

24

Pe-Ce-9

Pe-Ce-3

Pe-Ce-8

Pe-Ce-2

Pe-Oe-11

Pe-Ce-04

Pe-Ce-01

IV-3-Aa

^ -4-A

Pe-Ce-2

PESO TOTAL

98,950

98,450

92,800

93,500

100,050

105,150

84,100

91,650

102,000

102,550

79,885

104,150

98,300

TABELA IA

DADOS ESPECTRCMÊTRICOS DAS AMOSTRAS-PADRÃO

AMOSTRA U3Og

P-l

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7
P-8

P-9
P-10

P-ll

P-12

P-13

(ppin)

20

60

120

110

300

. 600

800

1100

1300

2600

5700

8300

10900

I

540

1400

1950

1850

2600

4200

6600

9800

11100

15000

28000

50400

140000

K2O
%

0,38

0,18

0,16

3,47

1,83

0,72

1,11
0,83

26,10

21,40

17,86

14,00

10,52

I

28

10

9
-

153

106
-

3106

-

1880

2130
-

AMOSTRA

T-2

T-4

T-6
T-8
T-10

-

-

' -

-
mm

ThO2

(ppm)

191

622

1087

4201

7736
-

-

-

-

-

I

4060

11490

19200

38530

71590

-

-

-

-

-



TABELA 1C

MASSAS E TEORES DAS AMOSTRAS PADRÃO

ftDRSO

P-l
P-2

P-3

P-4

P-5

P-6
P-7

P-8

P-9

P-10

P-ll

P-12

P-13

P-14

MASSA (g)
TOTAL

36,18

36,38

39,91

36,30

34,85

34,93

34,94

35,68

38,83

35,56

35,64

36,03

35,97

35,11

U3°8

0,02

0,06

0,10

0,10

0,28

0,54

0,75

1,02

1,31

0,17

0,38

0,56

0,74

0,94

KC1

0,11

0,05

0,04

1,00

0,51

0,20

0,31

0,.13

8,00

6,01

5,04

3,99

3,00

2,00

sio2

36,06

36,27

34,77

35,20

34,06

34,21

33,88

34,42

29,52

29,38

30,23

31,48

32,24

32,16

TEOR d
Ü3°8

20
60

120

110

300

600

800

1100

1300

2600

5700

8300

10900

14400

?pn)

V
3800

1800

1600

34700

18300

7200

11100

8300

261000

214000

178000

140000

105200

71900

MASSA (g)
PADRfiO

-

T-2

T-3
T-4
T-5

T-6

T-7

T-8
T-9

T-10

T-13

TOTAL

-

52,32

48,97

48,32

47,94

49,26

48,96

52,37

54,81

56,87

147,68

TBOR (
U3°8
-
9
18
29

38

50

100

193
277
356

2300

PPtO
ThO2

-

191
392
622
834

1087

2165

4201

6020

7736

50000



CALCITA

TABELA 2

ANALISES MOOAIS DO METACONGLOMERADO (COUTINHO, 1972)

SEIXOS

MINERAIS

QUARTZO

MICROCLXNIO

MÜSCOVITA

BIOTITA

APATITA

PLAGIOCLASIO

ZIRCÃO

EPlDOTO

TITANITA

MAGNETITA

PIRITA

QZT + AGREG.
FELDSPATICO

(3 amostras)
QUARTZlTICOS

87

5
8

pr

pr
pr

Pr
-

-
-

-

92

1
4

1

pr
2

pr
-

-
-

-

-

85

10

3

2

pr
pr
pr
-

-

-

-

-

24
21

pr
9

-

23

-

3
2

pr

pr

18

16

24
4

15
-

26
-

1

1

2

1

(7 amostras)
GRANlTICOS

20

18
4

10

-

26
-

3
2

1
1

15

25

25
18

5

-

18
-

1

-

pr

14

24

24
7

8
-

20
-

2

-

pr
-

15

21
36
10

-

-

12
-

pr
pr
-
1

20

18
28
4

7

-

19
-

4
1

pr

1

18

56
10
6

3

Pr
11
-

3

2

8

1

-

(5

48
13
6

10

Pr
18
-

4
1

pr
pr

-

amostras)
MATRIZ

33
21
16

8

pr
15
-

5

pr
pr
pr

-

44
6
8

16

pr
10
-

14

pr
pr
pr

-

30
20
37

13

pr
-
-

pr
-

pr
pr

-

- pr

pr • presença



MINERAL

TABELA 3

ANALISES MODAIS DE METARCOSIOS E METAGRAUVACAS DO

GRUPO SÃO ROQUE (COUTINHO, 1972)

TOTAL DE 13 AMOSTRAS

QUARTZO
MICROCLlNIO

PLAGIOCLÂSIO

MUSCOVITA

BIOTITA

APATITA

TITANITA

ZIRCfiO

OPACOS

TURMALINA

EPlDOTO

CALCITA

CLORITA

34

pr
25

25

10

2

-

pr
3

pr

pr
-

40
2

20

* 25

10

•Pr

-

pr
3

Pr
Pr
-

55
-

-

40

pr
-
-
pr
3

pr

pr
-

35
20

15

25

pr
1

pr
pr

3

-

1

-

38

Pr
30

22
7

pr
1
-

2

pr
-

30
17

24

15
7
1

2

-

4

-

pr
-

53
11

10

8

15

Pr
Pr
-
2

-

pr
-
•

70
8

5

6

5
pr
Pr
pr

3

pr
3
-

62
14

11

8
3

pr

pr
-

pr
-

2

pr
mm

45
23

18

14

Pr
pr
-
-

pr
pr
-
-

38
18

15

1
27
Pr
-
pr

1
' -

-

-

42
17

14

8
15
-

1

pr
3
-

-

-

35
10

6

22
10
1

1

pr

2

Pr
2
2

2

pr • presença



ROCHA

MINERAL

QUARTZO

PLAGIOCLASIO
BIOTITA
MUSCOVITA
SERICITA

SILLIMANITÁ

TURMALINA

GRANADA

OPACOS

ANDALUZITA
ESTAUROLITA
APATITA

MICROCLlNIO
TITANITA
MAGNETITA

CLORITA
GRAFITA

TABELA 4

(COUTINHO, 1972)

FILITO (5 amostras)

20 40 35 38 35

1 1 2 - -
65 45 45 46 30

10

pr
pr
pr
4

pr
pr
3

pr pr pr

Pr
Pr
5
1

1
5
8

5
20
10

MICAXISTO (11 amostras)

17 30 37 34 41 40 40 58 40 49 20

- 1 6 - p r - - - - -
17 24 32 19 42 11 3 20 10 16
44 39 15 36

pr pr -

- pr 1

- 1 -

2. 6 pr

- pr

- pr

- 41 39
4

3 13 1
2 1 pr

2 2 1 - pr

4 1 6 4 pr

- pr pr -

- pr pr 10 22

38 25
4

6 2
1 2

32
38

8

Pr
Pr



MINERAL

TURMALINA

ESTAUROLITA

SILLIMANITA

GRANADA

ZIRCAO

AGREGADOS OPACOS

ARGILO LIMONlTICOS

EPlDOTO

RÜTILO

TABELA 5

(COUTINHO, 1972)

RESÍDUOS PESADOS DE FILITOS

80
10

pr
pr
pr

Pr
10
-

60
10

Pr
Pr
20

20

5

pr
5

TABELA 6

ANÁLISE MODAL DOS ANFIBOLITOS DO GRUPO SÃO ROQUE

(COUTINHO, 1972)

QUARTZO

PLAGIOCLÃSIO

HORNBLENDA

EPlDOTO

TITANITA

OPACOS

APATITA

BIOTITA

CLORITA

14
20

64

pr
pr
2

pr
pr
-

8
26

58

4

Pr
3

1
-

pr

18
27

46

Pr
4

pr
1
-

pr
22

76
-

pr
2

pr
-

-

20
-

24

30

Pr
2

pr
-
24

6
25

67

1

1

pr

pr
1
-

3
23

68

2

3

1

Pr
1
-

pr
41

54

1

2

2

pr
Pr
pr



TABELA 7

ANÁLISES MODAIS DE GRANODIORITOS DO GRUPO SÃO ROQUE (3 AMOSTRAS)

QUARTZO
MICROCLlNIO

PLAGIOClASIO

BIOTITA

CLO.RITA

EPlDOTO

TITANITA

SERICITA

OPACOS

ALANITA

APATITA

16
25

49

2

pr
3

pr
5

pr
•

pr

22
23

49

4
-
1

pr
-

P*"
pr
pr

27
21

46

3
-

2

pr
pr
pr

pr
pr

TABELA 8

ANÁLISE MODAL DO GRANITO-TURMALINÍFERO (SEGUNDO HASUI, 1963)

QUARTZO 37,6 44,3 50,7 51,1 31,8 34,2 38,5 38,4 23,4 40,2

POTASSICO X>1 2 4 A 15'2 15'7 29'9 29'7 42'1<21'0 55'6 14'2

PLAGIOCLASIO 21,8 30,4 32,3 25,2 34,8 29,6 19,4 26,0 20,2 44,5

TURMALINA 9,6 0,9 0,7 7,5 3,4 3,9 0,1 13,5 0,6 0,8

APATITA - - 0,2 0,1 - -

GRANADA . - - - - 2 , 0 - - - -

ALANITA 0,1 - 0,1 0,3 - 0,7 - 0,1 - 0,3

MUSCOVITA 0,2 0,3 -



TABELA 9

ANALISES MODAIS EM AMOSTRAS DE CALÇOSSILICATADAS

(CORDANI eb alii, 1963)

(11 AMOSTRAS)

TREHOLITA
DIOPSÍDIO

MICROCLlNIO

FLOGOPITA

PLAGIOCLASXO
TI7ANITA

QUARTZO

CLINOZOISITA

DRAVITA

APATITA

CALCITA

ZOISITA 6

ZIRCÃO

ESCAPOLITA

VESUVIANITA

MAGNETITA

MUSCOVITA

GRANADA

64,1
-

22,1

3,3

3,0
-

4,4
-

0,5
0,2
-
-

-

-

-

0,7
-

1,7

50,4

15,2

17,9
-

2,0
-

tr
6,7

3,5
-

1,0
-

-

-

*

1,5
-

1,8

tr
65,2

-

25,3

7,1
0,7
-

1,7
tr

tr

tr
tr
-

tr

tr
-
-
—

49,1
-

46,4

-

1,5

1,1
-

tr
-

tr
-
-

-

-

-

-

tr
—

76,3

5,7
9,7

2,5
3,6
-
2,2
-

tr

tr
tr
-

-

-

-

-
-
-

17,
41,
21,

1,
14,
2,
-

-

tr
tr
tr
-

-

-

-

-
-
-

7
9
8
8

5
3

17,8

49,9

23,1

2,5

4,1

1,1
1,5
•-

tr
tr
-
-

-

-

-

-
-

41,2

32,1

11,4

9,6

2,9
1,0
1,8
-

0,1

tr
tr
-

-

-

-

-
-

81,
7,
5,
-

3,
2,
-

tr
-

tr
-

tr
-

-

-
-
_

4
2
3

5
5

1

54,6

25,0

tr

tr

8,1
3,1
tr

tr

2,9
tr
-

-

-

-

-
-

—
-

2,
-

-

tr
tr

' -

-

96,
-

-

-

-
-

—



TABELA 10
DADOS ROENTGENOGRAFICOS DO BERILO DE PERUS

d (A)
8,04
4,60
4,00
3,269
3,019
2,878
2,666
2,533
2,300
2,249
2,187
2,161
2,069
2,069
2,060
2,001
1,8363
1,8023
1,7794
1,7190
1,7143
1,6353

I .
78

35

22

100

19

68

1

9

3

2 ,5

0,5

8

8

1,5
1

5,5

3

6 ,5

8

4

2

4

d (A)
1,6353
1,6014
1,5788
1,5739
1,5414
1,5382
1,5199
1,4617

1,4375
1,4343
1,3721
1,3703
1,3462
1,3329
1,3026
1,2814
1,2784
1,2696
1,2657

I
4

2

1

3

1
1

4

2

7 ,5

3

3

1
1

1

1

3 ,5

2

7

4



TABELA 11

LEVANTAMENTO RADIOMÊTRICO DE SUPERFÍCIE - DADOS OBTIDOS

DADOS; L = Litologia - CT = Contagem Tots! - BG = "Background"

CT/BG = Razão entre Contagem Total/"Background"

X - Muscovita-Xisto - G « "Granito Pirituba"

TG = Granito Turmalinlfero - F = Filito

Pg = Pegmatito - Qz = Quartzito

Perfil Ponto

A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Í5

16

18

2 1

2

3

3 1

2

3

4
5

L
G

X

X

X

X

X

G

X

X

G

X
Solo

G

G

X
;:

X
X

G

G

G

. G

G

G
G
G

CT
80

75

95

95

105

135

105

95

60

97,

115
95

125

120

115

115

110

115

110

105

95

85

110
107,

105

155

BG
80

75

95

100

105

105

85

120

120

5 82,5

145
92,5

135

100

85

85

85

85

80

70

70

70

75

5 85

85

115

CT/BG
1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,3

1,2

0,8

0,8

1,2

0,8
1,0

0,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,4

1,2

1,5

1,3

1,2
1,3

Perfil
3

4

5

C

7

Ponto
6

7
8

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

1

2

1
2
3
4

L
G

G

G

X

Solo

X

X

G

F

F

Qz
X

F

?

Solo

X

G

X

?

?

CT
95

105

80

102,5

75

100

115

95

125

85

110

135

90

95

85

97,5

170

100

80

15

Aterro 95

X

X

X
X

X

170

60

72,5

92,5

102,5

BG
77,5

70

70

80

65

75

70

65

80

85

85

95

85

65

65

65

55

75
55

15

80

95

60

60

80

80

CT/BG
1.2

1,5

1,1

1,3

1,1
1,3

1,6

1,5

1,6

1,0

1,3

1,4

1,1
1,5

1,3

1,5

3,1

1,3

1,5

1,0

1,2

1,8

1,0

1,2

1,2

1,3



TABELA 11(CONTINUAÇÃO)

P e r f i l Ponto L CT BG CT/BG

9
(parcial) 1 G 85 70 1,2

2 X 80 75 1,1

3 G 90 80 1,1

I I G 115 70(7) 1,6

2 X 92,5 70(?) 1,3

3 Pg 55 70(?) 0,8

4 Pg 60 70(?) 0,8

5 X 87,5 70 1,3

H 1 Qz 100 75 1,3

2 ? 77,5 80 1,0

3 ? 62,5 62,5 1,0

4 ? 57,5 52,5 1,1

5 Solo 75 67,5 1,1

6 G 85 65 1,3

7 G 87,5 67,5 1,3

8 X ?2,5 67,5(?)1,4

9 X 45 42,5 1,1

P e r f i l Ponto L CP BG CT/BG

III
(abandonado) 1 95 75 1,3

IV 1 X 220 125 1,8

2 G 97,5 80 1,2

3 Pg 600 95 6,3

4 Pg 2000 125 16,0

5 TG 1800 e 325 5,5 e

6

7

1
2
3

4
5
6

X
X

X

TG
X
TG
TG
X

2200
120

120

120

3000

170

145

300

220

90

85

105

145

92,5

105

120

120(7)

6,8
1,3

1,4

1,1
20,7

1,8

1,4

2,5

1,8

vn

OP-l

OP-2
CP-3

0P-4

CP-5

3 Pg 50 50 1,0

2 X 120 105 1,1

3 X 115 80 1,4

4 X 150 95 1,6

1 G 120 95 1,3

2 G 100 70 1,4

3 G 85 65 1,3

4 G 75 55 1,4

5 G 90 55 1,6

6 G 100 75 1,3

1 G 87,5 55 1,6

2 G 90 70 1,3

3 G 87,5 65 1,3

4 G 85 65 1,3

5 G 92,5 80 1,2

1 X 180 105 1,7

1 X 70 57,5 1,2

2 X 92,5 90 1,0

3 G 105 80 1,3

4 G 105 67,5 1,7

5 G 97,5 70 1,4

6 G 92,5 70 1,3

GP-1+9 1 G 100 85 1,2

2 G 110 80 1,4



TABELA 12

AMOSTRA

7

11

14

16

11,14,16

24

RESULTADOS DAS

FOTO N9

2/16

2/L8

2/19

2/21

2/22

2/22

2/23

2/26

2/27

2/28

MÉDIA

2/7

2/8

1/29

MÉDIA

2/20

2/32

2/34
MÉDIA

AUMENTO

108

108

108

108

216

216

126

108

108

216

• • •

108

270

108

• * •

216

270

108

-••

MICROAUTORADIOGRAFIAS ALFA

FOOD

P

P

L

h/P

P

P

P

P

L

-

P

P

P

•*•

L

-

P

AREA
U

210

270

210

-

680

1247

143

120

89

-

371

160

400

150

236,7

770

-

270

-

wi?>*rwrrft tppry
Th

780

390

490

-

15700

4702

356

60

82

-

2820

1060

880

180

706,7

3770

-

220

-

(L - LINEAR, P *

AREA TOTAL (pp»n)
u

47

100

66

100

65

65

65

52

56

96

71,2

16,4

220

59

98,5

33

290

49

124

Th

140

230

110

180

167

167

176

22

62

310

156,4

96

430

74

200

117

140

46

101

PUNCTUAL)

RAZfiO
Area

KBSSTKJLTA

3,6

1,4

2 ' 3

-

23,1

3,8

2,5

5,4

0,9

-

5,4

6,6

2,2

1,2

3,3

4,9

0,8

-

TOTAL

2,9

2,2

1,6

1,8

2,5

2,5

2,7

0,4

1,1

3,2

2,1

6,0

1,9

1,2

3.0

3,5

0,4

0,9

1,6



TABELA 12 (CONTINUAÇÃO)

AM3STRA

30

35

30,32,35

MÉDIA

TOTAL

FOTO N9

2/15

1/1

1/7

1/8

1/9

MÉDIA

1/14

1/15

MEDIA

Z MÊP^AS

AUMENTO

216

270

108

216

216

216

270

• *

FOCO

P

-

L

P

•*

P
P

AREA
U

1072

330

190

1072

3753

1336,2

590

1100

1301

714,1

RESTRITA (ppn)
Th

13439

240

230

10611

21220

8075,2

4400

1400

5505,7

3516,3

AREA TOTAL (ppm)
U Th

14

170

57

30

20

69,2

65
880

177,1

108

74

97

65

63

105
82,5

368

970

248,8

157,7

RAZÃO
Area

RESTRITA

12,5

0,7

1,2

-

7,1

5,0

7,4

1,2

5,7

4,2

Th/U

TOTAL

5,3

0,5

1,1

2,1

4,9

2,8

5,6

1,1

2,9

2,5

n



TABELA 14

AMOSTRA

Teores equivalentes

ThO2 KjO U

Relações entre os teores

Th

Fe-Ge-4
Fe-Oe-8

002

IV-4-A
íe-Ce-5

Pe-Bo-1
Pe-Os-2

I-l-C
Fe-Oe-6
Pe-0e-3
IV-3-Aa

IV-3-A

Pe-Oe-10

Pe-Ce-9

024
Pe-Ce-U

023
011

Ò35

14A

11
530,0

41,5
690,0
1,5
2,8

5,0
7,8

1,4
1,0
23,0
54,0

2,3

1,6
14,0
1,2

42,0
4,4

1205,0

30,1

51
57,5
23,5
?
4,9
14,0

6,3
-

-

-
31,0
56,0
-

3,9

1610,0
3,4

3,4

-

89,0
-

• -

21,0
-

18,4
2,9

4,9
lJ,8

1,2
8,9

15,4
-
-

11,5
14,0

1,8
10,9

3,9
6,4

12,1
10,7

9,3
450,0
35,0-

580,0
1,3
2,4

4,2

6,6

1,2
0,8
19,0
45,0

1,9

1,3
12,0

1,0

35,0

3,7

1000,0
25,0

45,0
50,0
20,7
?
4,3

12,0
5,5

-
-

-
27,0
49,0
-

3,4

1420,0

3,0

3,0
-

78,0
-

-
17,4
-

15,3
2,4

4,0
11,4

1,0
7,4
12,7
-
-

9,6
11,6

1,5

9,0

3,2
5,3

10,0

8,9

K/ü

3.9x10'

2.6x10"
1.8xlO4

2.7x10^
1.5xlO:

6.2x10^
1.6xlO!

5x10*
8.6x10^
1.3x10"

9x10^
9.1xl0:

1.4x10'4

Th/U

1,4

K/Th

4,8
0,1
0,6

?
3,3

5,1
1,3

-
3.5x10

-

?
5.6x10
3.3x10

2.1x10

i • t

3.5xlO3

2,5
118

3,0

0,09
.• -

0,08

3.4x10
10.56

3x10

1.1x10
1 |
• •

1.3x10
i •



ANEXO 24
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FIGURA 11 - Analise punctual qualitativa da amostra

V-2-Á/Ponto 4
Catodoluminescência: ausente
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FIGURA 12 - Análise punctual qualitativa
V-2-A/Ponto 5
Catodoluminescência: ausente
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FIGURA 13 - Análise punctual qualitativa da amostra
V-2-A/Ponto 7
Catadoluminescência: ausente
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