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AMPORTANOA DO ESTUDO DO

IE LAVRA DOS DEPOSTOS DE

M S T M C T

A radioactive decay series such as that of U-238 is said to

be in a state of secular equilibrium when the number of atoms of each

daughter being produced in the series is equal to the number of atoms

of that daughter being lost by radioactive decay. When this condition

exists, it is possible to determine the amount of the parent of the

decay series by measuring the radiation from daughter element.

Radioactive disequilibrium is quite a common occurrence in

roll-front or sandstone-type uranium deposits. The reason is that ura

nium may be mobile when oxidized and daughter products formation lags

behind. This leads to a distribution of radioelements wherein the dau

ghter products (e.g. Bi-214)arc left behind, creating a daughter ex-

cess or parent-deficiency state, with strong gamma ray activity.

Miners should receive from geologists a precise and sufficien

tly detailed geological report, including all the informations about

disequilibrium problems of the uranium, deposits .

IWTBODOÇAO

O equilíbrio radioativo pode ser conceituado como sendo a

existência de uma quantidade proporcional entre o metal urânio (U-238)

e os seus nuclídeos descendentes como o bismuto (Bi-214), o rádio (ía-

226), o gás radõnio (Rn-222), etc... Quando existe a condição de per-

feito equilíbrio, é possível determinar a quantidade 4e urânio a par-
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tir da Medida da radioatividade de qualquer nuclldeo descendente da

séiie de ôeslntegração radioativa do urânio (U-238).

E óbvia a importância do conheciMento do estado de equilí-

brio ou de desequilíbrio radioativo já nas etapas preliminares de

prospecção. Esta verificação torna-se essencial nas fases de pesquisa

e lavra visto que muitos dos Métodos indiretos de avaliação são radio

Métricos.

£ necessário que a equipe responsável pela lavra de um depó-

sito de urânio, supostamente comercial, disponha além dos dados geo-

lógicos fundamentais para o estudo de viabilidade econômica, de infor

mações suficientemente detalhadas e precisas sobre o desequilíbrio ra

dioativo do depósito em questão.

0 geólogo deve informar ao engenheiro de minas o tipo e a

ordem de grandeza do desequilíbrio, devidamente posicionado no espaço

tridimensional dos vários corpos uranlferos em estudo.

A literatura cita casos de avaliações mal feitas e que cau-

saram sérios problemas aos mineradores. Depósitos "comerciais" com ba

se em cálculos feitos a partir de teores radiométricos obtidos do Per

fil Gama se tornaram empreendimentos desastrosos já nas primeiras eta

pas de lavra em vista do minério estar em desequilíbrio radioativo ne

gativo de alto grau e, portanto com muito menos urânio-metal do que

indicavam os seus descendentes emissores de raios gama.

£ interessante observar que a situação Inversa pode aconte-

cer quando depósitos muito recentes, ainda com pequena quantidade de

des( endentes gamaemissores, não podem ser detectados radiométricamen-

te pelos prospectores de urânio.

Considerações sobre problemas de lixiviação, fixação, adpor

ção e difusão dos nuclldeos são feitas para elucidar as causas do de-

sequilíbrio radioativo. Logo após a formação de um depósito de miné-

rio radioativo, há necessidade de um tempo mínimo necessário para que

o urânio entre em equilíbrio com seus respectivos descendentes.

Procurou-se reunir nesse trabalho os dados possíveis sobre o

desequilíbrio de áreas prospectadas no Brasil numa primeira tentativa
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de reunir os dado* dispersos sobre o assunto.

•oçtes GEMUS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESEQUILÍBRIO RADIOATIVO

O conhecimento do estado de equilíbrio ou de desequilíbrio

radioativo dos minerais e minérios radioativos tem sido aplicado hi

muitas décadas em geocronologia e em geoqulmica. Para a prospecção .

pesquisa e lavra de urânio, o desequilíbrio que interessa normalmente

é aquele que relaciona a contagem gama «o Bi-214 feita pelos apare-

lhos radiomêtricos com o conteúdo real em urãnio-metal (U-238). A

aparelhagem que detecta raios gama não deve ser aplicada em depósitos

uranlferos que apresente» desequilíbrio acentuado e/ou muito variável

e, nesses casos, deve-se recorrer às análises de laboratório, normal-

mente feitas pelo método dos neutrons retardados que mede com preci-

são o conteúdo de urânio.

A radiação natural das rochas e minerais provêm principalmen

te dos nuclldeos perte>*xntes às séries de desintegração radioativa dos

elementos K-40, Th-232 e U-238. Partículas alfa de 23 diferentes ní-

veis de energia ocorrem conjunta e simultaneamente com emissões de

radiações beta e gama de várias energias. £ bom lembrar que o quadro

é um pouco mais complicado porque existe ainda o U-2 35, que também é

cabeça de uma outra série de desintegração radioativa, com 12 nucll-

deos envolvidos no decaimento do U-235. Na natureza, o U-238 é acompa

nhado normalmente por apenas 0,71 do isótopo U-235 e portanto, a emis

são gama de seus nuclldeos não tem expressão no que diz respeito âs

medições radiométricas aplicadas em prospecção. Como curiosidade cien

tlfica, cabe aqui comentar o caso do depósito de urânio da UKLA no Ga

bão (Africa)*(na época de sua formação apresentou mais de 20% de U-235

em relação ao U-238, um verdadeiro reator natural e, prova disso, é

que foram encontrados elementos de ficção, típicos daqueles que ocor-

rem dentro dos reatores nucleares; isto foi constatado na ocasião da

descoberta dessa importante ja2ida no início da década de 70.

0 decaimento dos elementos U-238, U-235 e Th-232 resulta co-

mo produto final, respectivamente, os chumbos radiogênicos Pb-206 ,
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Pb-207 • Pb-201, que por ma « M poem* coexistir COB O rtii—IIII aio r«-

•loainlco (Pb-204). As relações Pb-2OC / O-231. Pb-207 / U-235. Pb-

20t / Th-232 c entre os isôtopos PB-206 / Pb-207 tea sido usadas para

m determinação da idade dos depósitos, sempre tomando a precaução de

verificar a quantidade de chumbo não radlooênico (Pb-20«) que natural

•ante pode interferir na determinação das idades. Assi*, se o minério

d» urânio for pelo menos um pouco torlfero, mmri possível determinar

4 Idades que sendo amis ou nenos prôxim poderão indicar a idade do dapõsl

to com boa precisão.

Ma natures», a proporção normal entre os isôtopos do urâ><o

U-238, U-235 e U-234 é respectivamente de 99,2i%, 0.711% e 0,006% .

mas como será visto adiante cm função de vários fatores elas pode» va

riar tornando mais complexa a ccwyteemA) dos fenômenos envolvidos.

Os fenômenos de desequilíbrio radioativo são muito complexos.

Na verdade.deve-se falar e» " desequilíbrios radioativos" que podem coe

x i s t i r simultaneamente em um determinado ambiente geoqulmico. Não ê

fáci l encontrar explicações simples e diretas para explicar as ocor-

rências dos vários nuclldeos. Várias hipóteses que podem ou não ser

rejeitadas serão confirmadas com interpretações adicionais provenien-

tes de evidências geológicas ou geoqulmicas. Os estudos minuciosos dos

desequilíbrios radioativos entre vários nuclldeos possibilitam inter-

pretações de várias situações geoqulmicas podendo-se grupar diferen-

tes padrões de desequilíbrio que apresentam significados próprios.

A partir da relação dos isôtopos e nuclldeos U-238, U-23S ,

Pa-231, Th-230 e Ra-226 é possível definir diversas situações confor-

me uostrado a seguir. A relação U-2342 U-2382 Th-230? Ra-226 indica

ocorrência de urânio,epigenética,de idade jovem; Th-230? Ra-226?U-238?

U-234 mostra 11xiviação parcial recente de um depósito de urânio anti

go e o conjunto das relações Th-230^ Ra-226^U-234? U-238 indica depó

s i to antigo com forte lixiviação atual (Syromyatnlkov et a i . , 1967).

A descoberta do âesequlllbrio entre o U-234 e o U-238 foi sur

preenâente uma vez que supunha-se que esses isótopos tinham o nesmo

comportamento químico. A relação U-234 / U-238 inferior a 1 em alguns
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•àsarais aic—dirloa (CWlov, 19S9).

Grani tos interno* r i zados podes mostrar a i d e f i c i ê n c i a d» ü-

234 por sere» mais l i x l v l a d o s que o U-238 * áreas enriquecidas em

• r i n i o em arenitos oxidados contêm excesso de U-234 o que indica re-

ste acumulação de urânio transportado (Rosholt e t a i . . 1964).

O restabelecimento do equilíbrio dos nuclldeos dentro da sé-

rie do urânio pode ser problemático em determinada' situações. O me?-"

•D não mmotrm •© restabelecimento do equilíbrio dentre da série de

torlo. Para o tório. o problema praticamente não existe cm ternos prá

ticos, porque é muito rápido o restabelecimento do equilíbrio. Basta

lMfcrar que o ruclídeo de vida mais longa dentro da Série de Desinte-

gração Radioativa do Tório (Th-232) é o Ra-228. 0 Ra-228 tem uma vi-

da de apenas 6,7 anos. Sendo assim, o equilíbrio do Ra-228 em relação

ao th-232 é alcançado em apenas 40 anos que não representa nada em

tonos de tempo geológico. Todos os outros nuclldeos da Série do Tõ-

rio apresentam meia vida menor que a do Ra-228 e portanto ,é esse nu-

elldeo quem vai comandar o tempo para o restabelecimento do equilí-

brio na Série do Tõrio.

Em conclusão, os prospecteres de depósito torlferos não se

pzaocupam com esse tipo de problema e empregam aparelhos radionêtri-

cô* pois sabem que 40 anos representa apenas um instante geológico

Ji para os prospectores e geólogos encarregados da prospecção e pes-

quisa de urânio, é preciso verificar desde o inicio,as condições de

eqoilltrío do depósito uranlfero, de modo a ficarem tranqüilos para

aaprtgar a radiometria.

Águas cloretadas dissolvendo grandes quantidades de rádio

promoverão um desequilíbrio que levará 16.000 anos para ser restabele

cido (dal o termo equilíbrio secular, muito encontrado na literatura

•obre o assunto); coberturas arenosas existentes sobre depósitos ura-

níferos em áreas secas ou áridas criam condições ideais para o escape

do gás radõnio nas épocas de estiagem, ocasiões em que o gás é prati-

eaMnte suecionado e se perde na atmosfera,- a meia vida do radônio ,

enfcora pequena (3,6 dias) é suficiente para promover importante» dese
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qwi Ibrlos; já * remoção ao Bl-214 não f problemática visto *ua reduzi

«a mela vida 19,7 minutos) • recupera em apenas 3 horas a condição d*

equilíbrio C O M o seu nuclldeo antecessor (Pb-214).

O Bi-214 emite raios de 10 energias diferentes., M S O pico

de energia de 1,7* Mev por ser vais oonspícuo foi escolhido coso o ralo

9*a* "característico do urânio" e é o nuclldeo representativo do U-236.

Assim, todos os gamaespectrôaetros tea a janela que abrange a conta-

gem gama do urânio esi torno do nível de energia 1,76 Mev * outra jane

Ia para abranger o pico representativo do tõrio, a 2,62 Mev (Pico do

Tálio 208); o TI-206 emite ralos gama de 6 diferentes energias mas o

raio com energia 2,62 Mev foi escolhido como o raio "característico "

do tório. Mesmo procedimento para o potássio K-40 cujo único pico no

espectro gama é conspicuo no nível de energia 1,46 Mev.

Os estudos de desequilíbrio radioativo feitos en laboratório

empregam várias técnicas. A alfa-espectronetria seja com detetores de

Hal (TI) e de Ge (Li),permitem análises mais precisas e o custo émais

caro que as determinações associando os métodos MR com EG. Os métodos

EG e NR apresentam erros máximos de apenas 10% e 5» para mais ou para

m»nos e satisfaz as necessidades para os trabalhos de prospecçío e

pesquisa. A alfaespectrometria fica reservada para estudos mais deta-

lhados e mais complexos visando identificação de numerosos nuclldeos.

A contagem beta-gama não é mais feita desde que o método de

neutrons retardados (NR) foi reconhecido como de boa precisão (erro

de St,apenas).

A técnica do detetor Ge (Li) trabalha melhor no espectro de

baixas energias com picos bem consplcuos e é usada quando os nucll-

deos de interesse forem de emissão de baixa energia em Mev; para va-

lozts mais altos os detectores NaI (TI) são mais empregados poisapresen

tam maior sensibilidade e menor resolução enquanto que os detetores

Ge (Li) apresentam menor sensibilidade e maior resolução e são muito

úteis na faixa de espectro de baixa energia onde o NaI (TI) não traba

lha tio bem.
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NDMASIL

MDVlMCIA OMNtPEK» 7E L M M REAL (RA): Milhares de amostras devida-

•ente selecionadas e maresentatives dos vários tipos lltológlcos fora*

enviados aos laboratórios do com. unidade da Comissão Racional de

Energia Nuclear - CREN e» Belo Norixote-HG. As anillses foran feitas

P«los nétodos dos ntutrans retardados (Nil) e pela espectroaetria-gama

(EC). Estes são os dois aitodos básicos empregados neste tipo de estu

do.

Nesta província todas as amostras mineralizadas em rocha sã

estão es perfeito equilíbrio radioativo. A contate gana representa

fielmente o conteúdo em urânio porque o minério está en equilíbrio e

taabém porque não hi interferência d* outros elementos radioativos co

so o tório e o potássio. Estes fatos vieram facilitar a estimativados

teores en t'3 0fc empregando métodos radiométriect

No decorrer dos trabalhos d* prospecção e pesquisa nessa

província uranlfera, formulas foram desenvolvidas para as várias ano-

malias e depósitos que iam sendo descobertos e^visto a similaridade

das formulas foi possível reunir os dados do teor radiomitrico'G" de

todas as áreas, os quais comparados com os teores NR possibilitaram o

desenvolvimento de uma formula única do tipo 0 • (f) a (G)D que dá

uma boa estimativa do teor en>. U3 Og a partir do teor radiométrico G

obtldc do Perfil Gama. Esta formula apresenta um pequeno erro padrão

da estimativa a um nível de confiança de 95* para os teores mais co-

muns que estão na faixa desde 1.000 ppn até 5.000 ppm de U3 Oa.

Na Jazida Cachoeira com apenas 329 amostras foi suficiente

para documentar o perfeito estado de equilíbrio na rocha sã. As amos

trás coletadas no manto de intemperismo indicaram um desequilíbrio po

sitivo. Esse "superávit" de urânio ocorre apenas no manto, não ten

expressão volumétrica em relação a jazida como um todo. representada

por corpos de albititos sub-vertlcais extensos e alongados, minerali-

zados e em perfeito equilíbrio radioativo.

Não foi observada qualquer relação entre a magnitude do dese

quillbrio c a ordem de grandeza do teor. Assim, amostras do manto in-
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•It»

te* coso para altos t t e m . Itoemmdo-me como IMB» a

do desequilíbrio positivo no mento, exis t ir ia cerca de 301 mais nefc-

nlo do que o Mdldo pela radios*trla. As rochas carbonatadas (alblt l -

tos COB 10% de CaCoS) nio apresentarão desequilíbrio significativo, o

ame leva a supor que a presença do carbonato nos albit l tos (próprio

da Jazida Cachoeira) não tenha sido importante no desenvolvimento dos

fss8ms.no* 9eradores do desequilíbrio.

A mineralização dt urlnio se apresenta ca geral nos mineral*

• i f icos e. subordinadamenf nos f í l s ieos , principals«nte nas fraturas

• clivagens dos minerais ou nos interstícios dos grãos dos felâspszo.

£ importante ressaltar que o desequilíbrio nas jazidas dessa

província só ocorre nas rochas inteaperizadas e no manto de lntetye-

rlsmo com poucos metros de espessura e o manto representa menos de 1%

do volume total dos corpos de albltitos uranlferos que se estendem a

centenas de metros de profundidade.

Foram feitos estudos para desequilíbrio e» outras jazidas •

anomalias que confirmaram o quadro geral encontrado na Jazida Cacnoel

ra. Sendo assim, em termos práticos, essas jazidas de Lagoa Real es-

tão em equilíbrio e a radiometria pode ser usada em todas as etapas

de sua exploração.

JÜO DE FIGUEIRA (PR): Existe u» desequilíbrio claro e bem definido

no deposito de urânio de Figueira que ocorre na parte inferior da For

nação Rio Bonito na Bacia do Paraná. O urânio foi protegido e nío foi

levado pela oxidação graças a duas litologias impermeáveis existentes

no topo e na base do arenito uranl fero: na base, um l e i t e de carvão

em torno de um metro de espessura; e uma camada de c a i c í n o no topo

da unidade, nesse quadro, o urânio foi preservado dentro de uma célu-

la geoquímica, com remobilização; não se trata portanto de un depósi-

to tipo -rollfront".

Desde o Peralano, o fluxo das fauas subterrâneas dentro des-

se sistema hldrol&glco confinado promoveu a llxivlação do urânio que



rcprvctpitou em locals Mais favorSveis e* ambiente rcdutor. A Minera-

lização de urânio ocorre «m siltitos. arenitos carbenosoc • carvio .

b*a na base da Formação M o Bonito, no contacto coat o leito de carvão.

que funcionou COMO verdadeira barreira físico-química.

O estudo de desequilíbrio foi feito no CDTN COM um número de

••ostra superior a una centena, criteriosamente selecionadas e abran-

oendo as diversas Utologias, em pontos conveniente espaçados.

Os resultados indicam um desequilíbrio negativo da orde» de

10 a 301 nos siltitos e arenitos uraníferos; pode-se dizer que hã ccr

ca de 20» a Menos de urânio do que o Medido indiretamente por métodos

radiomêtricos. Hã informações de que o urânio no carvãc está en> equi-

líbrio. Parte da Mineralização (cerca de 30%) está no carvão e o res-

tante está nos siltitos e arenitos c*rtonosos. Os principais «unerais

de urânic identificados foram a uraninita, urano-circita e carrurano.

AREA DA CRIXAS (CO): Constitui exemplo típico de ocorrência cosr acen-

tuado desequilíbrio negativo, predominantemente do tipo residual. O

urânio foi quase que totalmente lixiviaão e vários nucÀíõecs descen-

dentes permanecera*, "ir. situ", particularmente os do Grupo do Rádio .

De posse dos dados geológicas e dos resultados analíticos enviados pe

la NUCLAH foi possível chegar, com facilidade,à conclusão âe que as

três anomalias em estudo, An.l-A, An.l-B e An. G8 da área de Crixás

apresentava» alto desequilíbrio negativo, cem muite ir.er.os urãnio-me-

tal do que o indicado pelo Perfil Gar.a.

Considerável número de amostras (mais de 100; foram analisa-

das pele CDTN pelos métodos Neutrons Retardados (NRi e Espectrometria

Gama (EG) que i a associação normal, mais barata e mais apropriada pa

zm estudos de desequilíbrio feitos para atender os propósitos do pes-

soal de prospecção e pesquisa de urânio. A mineralização uranifera es

tá contida eit rochas metamórficas, predominatemente xistosas, local-

mente fraturadas, milonitizadas e cataclasadas. A ocorrência de urâ-

nio se dá mais nas zonas cizalhadas onde a recuperação dos testemu-

nhos é menor. A mineralização ocerre mais nos xistos grafitosos e pi-

ritosoL.
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Ek conclusão, o desequilíbrio radioativo < M i t o variável,is

vezes multo acentuado, indicando ove hi mito menos 0-33» do que o a»

elide© Bl-214. Hão hã condições d» se estabelecer on* equivalência se

«ura entre as acumulações qufnlcas • as redionitrlcas «• vista da irn

«ularidade desse desequilíbrio, que ê predominantemente negativo e de

alto grau. Alée desse fato desfavorável, a ocorrência uranlfera en

Crixás ten pequena extensão en profundidade, conform* conprovado pe-

las sondagens exploratórias.

AREA DO PLANALTO OE POÇOS DE CALDAS (MG): o desequilíbrio radioativo

en geral nuito variável e is vezes acentuado, tanto para nais cono pa

ra menos, podendo-se encontrar de fona oaapletamnte aleatória altos de

sequilibrios positivos ou negativos, de forma que não hã condições de

empregar método* radionétricos de forma segura para estimar os teores

ou nesno para o controle de lavra.

Os afloramentos das áreas mineralizadas no Planalto de roços

de Caldas são raros, visto que o intemperismo na região produziu una

extensa e profunda cobertura de solo. Os corpos nineralizados associa

dos com frentes de oxi-redução apresentam diversas formas e sua dis-

tribuição foi controlada pelas frentes de oxidação e/ou pelas feições

estruturais na interseção de falhas perpendiculares que possibilita-

ram a concentração de nõdulos pretos de uraninita. Juntamente con os

depósitos de urânio existem ocorrências de nolibdênio em todo o pla-

nalto; estas ocorrências resultam da concentração de urânio previanen

te li ti vi ado* de minerais de zireão por alteração hidrotcmal e tam-

bém pela ação do intemperisno. rara dificultar ainda nais os traba-

lhos de radionetria além do problema do aleatório desequilíbrio ra-

dioativo, existe considerável e nuito variável quantidade de tôrioíem

particular no Morro do Perro).

Sendo assim, não hã condições numa área tipo Poços de Caldas

de se trabalhar con segurança empregando aparelhos radionétricos. Co-

no única solução, resta enviar as amostras das diferentes rochas mine

ralizadas para os laboratórios do CDTH em Belo Horizonte, «fim de de-

terminar o teor químico pelo nítodo RR tido cono o aeis preciso e o
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que se aproxima mais do teor real em U3 08.

A margem de erro do método de neutrons retardados ê Ac ape-r

nas 5% para mais ou para menos em relação ao valor real; a propósito,

cabe aqui registrar que o método E G (associado em laboratório do COTN

junto com o N R para obter o desequilíbrio Bi-214 / U-238) apresenta

um erro máximo do 10% c sendo assim essa conjugação de môtodos é sim-

ples, rápida e apresenta probabilidade de erro relativamente pequena

e atende bem os propósitos dos trabalhos de prospçcção, pesquisa e Ia

vra dos depósitos.

ÁREA DE 1TATAIA (CE): Ma área do depósito ocorrem duas requê.icias sc-

dimentares principais, uma gnáissica p outra carbonatada. O principal

tipo de minério é o colofanito que forma corper; maciços no« márnores,

impregnando além dos próprios mármores, as rochas calcossilicátieas ,

os gnáisses e os episienitos, estando ainda intimamente associado âs

brechas carbonosas.

0 colofanito, rocha que contém fosfato e urânio, formou-se

tanto em condições redutoras, quanto oxidantes, tornando claro que

houve além de uma fase de deposição primária, ur.. fase posterior, de

concentração supergênicd.

Visto o contexto geológico do depósito de colofanito, nota-

se que há condições para ocorrer desequilíbrio radioativo, pelo menos

nas zonas mais superficiais ou nas zonat de concentração rupergenica.

No entanto, as únicas informações verbais que not chegaram até a con-

clusão desse trabalho dão conta que amostras de testemunho de rochas

foram enviadas para estudo de desequilíbrio radioativo no CDTN & que

mostraram perfeito equilíbrio radioativo.

Infelizmente não conseguimos ter acesso a esses dados em

tempo útil, nem informações mais detalhadas sobre o estudo de dssegui

llbrio feito em Itataia: ao que nos consta um certo número de amos-

tras foram estudadas e as comparações entre os valores NR e os valo-

res EG teriam apresentado um coeficiente de correlação igual a 0,96

e, sendo assim, o minério estaria em perfeito equilíbrio radioativo ,
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principalmente ie o numero de ««ostras foi suficiente e abrangeu real

•ente todas as litologias, seja em rocha fresca, seja em rocha altera

da, conforme supomos que deva ter sido feito.

AREA DO RIO CRISTALINO (PA): A mineralização uranlfera ocorre no su-

deste do Estado do Pará, município de Santana do Araguaia. Existem

quatro unidades principais: Unidade 1 - rochas do Complexo Xingu; Uni

dade 2 - metarcõsio; Unidade 3 - metaarenito e Unidade 4 - rochas in-

trusivas de composição sienltica. Os principais minerais de urânio que

ocorrem nos metarcósios da unidade 2 são: uraninita e minerais secun

dários (Kasolita e meta-autunita) enquanto que nos metarenitos da uni

dade 3 só foram encontrados minerais secundários. A mineralização pri_

roária está orientada segundo planos de foliação nas rochas da unidade

2 com teores de até 6% de UaOg; a mineralização secundária está loca-

lizada em fraturas nas rochas da unidade 2 e envolvendo "clay gals *

nos metarenito da unidade 3, atingindo em determinados locais teores

de até 3% em U3Og.

0 contexto geológico da área e a existência de mineralização

secundária sugere que deva haver o problema de desequilíbrio. £ alta-

mente recomendável que se proceda, na ocasião apropriada em que se re

tomar os trabalhos em Rio Cristalino, a uma amostragem criteriosa de

forma a definir o tipo, o grau e a extensão do provável desequilíbrio

radioativo existente na região de modo a melhor orientar os trabalhos

de avaliação desse importante depósito uranífero.

AREAS DE METACONGLOMERADOS URANÍFEROS (QUADRILÁTERO FERRIFERO, MG E

JACOBINA, BA: Jazidas de ferro e ocorrências de urânio e ouro associa

dos são encontrados na seqüência de metaconglomerados do Quadrilátero

Ferrifero, em vários aspectos com contexto similar aos metaconglomera

dos a Africa do Sul e do Canadá. A ocorrência de tório normalmente é

muito variável o que dificulta o emprego dos métodos radiométricos

(por ex., na An 09 a relação U / Th é muito variável, desde 0,1 até

2,3) o que torna problemática aplicação da radiometria.

No que diz respeito ao desequilíbrio radioativOjtudo indica
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que normalmente nio se tea problema desse tipo visto a própria nature

za das rochas portadoras da minerallzações de urinio e de ouro, pre-

servadas pela própria Matriz quartzosa. Desconhecemos qualquer ocor-

rência de desequilíbrio entre o Bi-214 e o U-238 em rochas desse ti-

po. Os mesmos comentários sío válidos para »s ocorrências uranlferas

da Serra da Jacobina na Bahia.

AREA DE ESPINHARAS (PB): Trata-se de um deposito metassomâtico pesqiri

sadc elos técnicos da NUCLAN. o corpo de minério de baixo teor foi

formado por ação netassomática; há diques subverticais de rochas felds

páticas e gnãissicas mineralizadas com Th, U, P, Y, etc. encaixados

em rochas granito-gnâissicas.

Existe desequilíbrio evidenciado por grande quantidade de

urânio na limonita formado durante o processo de intemperismo (lateri

zação). O urânio foi muito mais lixiviado que o tõrio (resistato de

tório) e assim é de se esperar ocorrências de urânio abaixo da super-

fície de intemperismo. A relação ü / Th é muito variável nos diques ;

o Th ocorre mais próximo â superfície porque é menos solúvel que o

urânio e assim o conteúdo de Th cai com a profundidade. Além do pro-

blema do conteúdo variável do tório em relação ao urânio há eviden-

cias de existir significativo desequilíbrio radioativo, o que torna

difícil o emprego de detetores radiométricos. Não encontramos dados,

nem quaisquer referências sobre possíveis estudos de desequilíbrio fei.

tos nessa área de Espinharas,

O M C U B G B S B •BGOMHMÇflBS

Medidas radiométricas podem conduzir a resultados falsos. A

atividade gama nem sempre f provocada pelo urânio; acumulações de rá-

dio podem ser fornadas pela ação de águas cloretadas, bicarbonatadas

ou sulfatadas « após algumas horas apresentar alta radiação gama pro-

vinda do Bi-214. Mineralizações baríticas (com rádio) , sem traços de

urânio, apresentam alta radiação gama em ocorrência em Grury, na Fran

ça.

Para interpretar o tipo e a natureza do desequilíbrio com se
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9urança, sera necessário uma amostrage* criteriosa COB um nãsero su~

ficii.nte de amostras representativas de várlrs litologias existentes

no depósito. O estudr do desequilíbrio radioativo deve ser feito pre-

ferencialmente por um geólogo ou geoflsico. O intérprete deve usar to

dos os dados geológicos disponíveis e situar as relações NR / E G cor-

retamente nas seções geológicas. A interpretação deve ser tão abran-

gente quanto possível e, evidentemente, ela poderá ser tanto mais pre

cisa quanto maior o volume de dados geológicos e analíticos existen-

tes. £ conveniente que o geólogo possua algum conhecimento de física

nuclear e da metodologia e os recursos dos laboratórios, suficiente pa

ra manter diálogo com os físicos e químicos.

Entrosamento entre as equipes de geologia e de laboratório

é importante, com vantagens óbvias para ambas as partes. A integração

traz vantagens concretas para os geólogos f que poderão elaborar rela-

tórios mais completos e precisos e para os especialistas do laborató-

rio, a colaborarão do geólogo pode ser muito importante er certos ca-

sos, visto que os físicos e químicos poderão conduzir melhor seus tra

balhos, economizando tempo e dinheiro, desde que disponham da informa

ção geológica certa no momento certo.
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