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R E S U M O

Esta Tese é uma parte do sub-projeto "Analise de

minerais e rochas por espectrometria gama" do Programa de Pes_

quisa e Posgraduação em Geofísica da Universidade Federal da

Bahia. Ela apresenta os resultados do reconhecimento radiogeo

lógico em terrenos do Cenozõico, Mesozóico e Prê-Cambriano,

compreendidos entre Salvador e Miguel Calmon, e dos trabalhos

de detalhamento radiogeológico em duas áreas de anomalia»radio

ativa: Gavião, no município de Riachão de Jacuipe, e mina de

Canavieiras e adjacências, no município de Jacobina, no Estado

da Bahia. Os resultados combinados de cintilometria e espeç

trometria gama permitiram conclusão pela associação da minera

lização em apatita de Gavião com tório e do ouro dos conglome

rados da serra do Córrego com o urânio, possibilitando em am

bos casos orientar a sua prospecção e lavra por intermédio da

cintilometria.

Ficou também comprovado o controle litclõgico da

jazida da apatita por piroxênitos cortados por diques pegmatí

ticos sieníticos. Por outro lado a dispersão dos elementos

radioativos e estudos petrográficos, sugerem uma origem prima

ria sedimentar para as rochas metamõrficas regionais. Na mina

Canavieiras, ficou evidenciado o controle estratigráfico do ou

ro associado ao urânio e pirita, nos conglomerados da forma

ção Serra do Córrego. Os teores máximos de urânio constatados

foram de 735 a 655 ppm, no nível piritoso, apenas. De modo si

milar ao constatado nestas duas áreas, em outras zonas de ano

malia radioativa as medidas cintilométricas e de espectrome

trla gama podem conduzir a localização de jazimentos de mine

rais radioativos ou de minerais de elementos não radioativos a

eles associados, ou de alguma forma relacionada a repartição

radiogeolõgica anômala.
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A B S T R A C T

This thesis is part of the sub-project "Analysis of

Hocks and Minerals by Gamma-Spectrometry" of the Program of Re

search and Postgraduation in Geophysics of the Federal University

of Bahia. It presents t 1) the results of preliminary radio-geo

logical surveying in Cenozoic, Mesozoic and Pre-Cambrian lands

between the cities of Salvador and Miguel Calmon; detailed radio

geological works in two radioactive anomalous areas: Gavilo at

Riachão de Jacuipe town, and Canavieiras mine and vicinities at

Jacobina town, state of Bahia.

The combined results of field gamma-ray survey, gamma-

spectrometry accomplished at laboratory from samples, petrographt

cals and mineralogicals studies led to the correlation between apa

tita mineralization with thorium, and Gold with uranium in the

Conglomerates of Serra do Córrego formation giving the possibiii

ties in both cases of making the prospection and exploration by

the cintilometry.

It was proved the litological control of the apatita

bearing by piroxenites and sienitic pegmatites dikes.

Otherwise the dispersion of radioactive elements and

petrographicals studies sugest e sedimentar primary origem of t>e

regional metamorphic rocks.

At Canavieiras gold-bearing mine rendered the atra

tigraphlcal control of the Serra do CÕrrego formation. The highest

concentration of uranium detected was from 735 to 655 ppm, at py,

rltous level, only.

The results indicated that in rsdioactiv* anomalous

soncs the combined measurements of field gamma-ray survey and la

boratory gamma-spectrometry may lead to the localisation of radio

active mineral deposits or ore-bodies of non radioactive mineral

associated with them, or of any maner related to the anolalous

radlogsological distribution.

(ii)



Í N D I C E

.o»..-..... (i)

UrSTRACT „„„.....„. (ii)

ÍNDICE o... (üi)

TNDICE DE FIGURAS , (v)

INTRODUÇÃO 1

CAPITULO I

1. DETEÇÂO DAS EMISSÕES GAMA DO URÂNIO, TORIO E PO

TASSIO PRESENTES NAS ROCHAS 3

1.1 - Introdução 3

1.2 - Emissões Gama 3

1.3 - Espectromatria Gama ...o.» 4

1.4 - Aparelhagem de espectrometria gama 5

1.5 - Cíntilometri: e principio do funcionamen

to do cxntilõmetro 11

1.6 - Operação sobre, o terreno 12

1.7 - Radioatividade no ambiente terrestre 13

1.8 - Propriedades nucleares do urânio tõrio e

I-otãssiu „.,.... 15

1.9 - Geologia do urânio e do tõrio 18

1.10 - Geologia do potássio 22

CAPITULO II

RESULTADOS F INTEP." .ETAÇÃO

2.1 - Geoloji.. R̂ '-rional 24

2.2 - Geolegiíi èx área de Gavião 33

2.2.1 - tv.rografia . , 33

2.2.2 - "orrencia da Apatita de Apolonio. 40

(üi)



2.2.3 - Ocorrência Apolinário 42

2.2.4 - A radioatividade dos solos e

sedimentos de Gavião 44

2.2.5 - A repartição radiogeológica e a

sua interpretação ............. 47

2.j - Anomalia radioativa dos conglomerados

da formação na Mina Canavieiras 65

2.3.1 - Revisão histórica 65

2.3.2 - Metodologia ., 68

2.3.3 - Geologia da Serra de Jacobina .. 69

2.3.4 - Resultados da espectrometria ga

ma e cintilometria e sua inter

pretação 75

CAPITULO III

CONCLUSÕES 85
I

AGRADECIMENTOS 88

BIBLIOGRAFIA 89

FIGURAS . , 101
I

ANEXOS , 129

ANEXO I - ERROS ASSOCIADOS A DETERMINAÇÃO DOS

TEORES DE URÂNIO, T O R I O E POTÃSSIO POR

ESPECTROMETRIA GAMA PELO MÉTODO DA TAN

GENTE 130
ANEXO II- FOTOMICROGRAFIAS 139

ENCARTE NA CONTRA CAPA - 1) MAPA RADIOGEOLOGICO
DE GAVIÃO

2) MAPA « GEOLÓGICO DA
AREA SW DE GAVIÃO

3) MAPA GEOLÓGICO DA
AREA NE D E GAVIÃO

4) Perfil 1 - Salvador -

Jacobina

5) Perfil 6 - Jacobina-

Miguel-Calmon-Sapu -

caia-ltaitu-Jacobina

íiv)



Í N D I C E D E F I G U R A S

Figura 1 -

Figura 2 -

Figura 3 -

Figura 4

Figura 5 -

Figura 6 -

Figura 7 -

Figura 8 -

Figura 9 -

Figura 10 -

Figura 11 -

Figura 12 -

Figura 13 -

Figura 14 -

Figura 15 -

Figura 16 -

Figura 17 -

Figura 18 -

Mapa indic« das áreas estudadas

Família radioativa do urânio-238

Faa*lia radioativa do tôrio-232

Esquema de decaimento do potássio 40

Variações do rendimento de detecção fotoelétrico em

função da energia.

Mapa Geológico Regional

Corte Geológico NW-SE entre Vila de Fátima e 20 Km

W de Jacobina.

Neossoma quartzo-feldspãtico pegmatítico transver

sal ao paleossoma anfibolltico.

Vista lateral em uma das paredes da primeira esca

vação da mina de Apolônio.

Perfil cintilomêtrico transver^- . . .io-camada de

apatita.

Espectro cumulativo e diferencial da apatita da mi

na de Apolônio.

Mapa cintilomêtrico da área de Apolinário

Perfil cintilomêtrico transversal a mina de Apoio

nio.

Espectro cumulativo e diferencial da apatita da mî
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I N T R O D U Ç Ã O

O presente trabalho relata os resultados de um

reconhecimento radiogeolõgico realizado na região compreendi^

da entre Salvador e Miguel Calmon, no Estado da Bahia, em te£

renos constituídos por rochas sedimentares, metassedimenta

res, ultraaetainor ficas, solos e sedimentos recentes,ben COMO,

os resultados dos detalhamentos efetuados nas anomalias radio

ativas identificadas durante o reconhecimento na região de Ga

vião (município de Riachão de Jacuípe) e na mina Canavieiras

e adjacências (município de Jacobina). A Fig. 1 apresenta a

localização destas duas áreas em relação ao Estado da Bahia

e ao Brasil. Esses resultados e sua interpretação são utilî

zados para contribuir para a explicação da gênese dos jazimen

tos minerais nas duas areas estudadas, bem como, alguns pro

cessos metamõrflcos e ultrametamórficos responsáveis pela for

inação das rochas analisadas. Assim além da utilização já bem

conhecida de prospecção de elementos radioativos através do

reconhecimento radiogeolõgico, parece se confirmar a possibi

lidade de prospecção de jazimentos de minerais de elementos

não radioativos pelo mesmo método através do estudo da repar

tição dos elementos radioativos naturais.

O reconhecimento radiogeolõgico, preliminarroen

te realizado, permitiu a identificação de duas anomalias ra_

dioativas entre Salvador e Miguel Calmon: uma em frente a ei

dade de Tanquinho, e outra no distrito de Gavião, além da já

conhecida anomalia radioativa dos conglomerados da Serra de

Jacobina decorrentes da associação urânio-ouro. Em face de

sua maior dimensão e radioatividade, e das conhecidas ocorrên

cias de apatita a região de Gavião foi motivo de estudos deta

lhados sobre a presença de minerais de elementos radioativos

naturais em rochas e solos e seu relacionamento com as mes_

mas, como também a mina Canavieira e suas adjacências na

Serra de Jacobina.
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No estudo das duas áreas foram realizados :

1 - Levantamentos cintilometricos (medidas da _

vidade gama total) com o concomitante reconhe

cimento ou detalhamento radiogeolôgico, e co

leta sistemática de amostras representativas

de rochas, solos e minerais.

2 - Espectrometria gama realizada em laboratório

sobre amostras das rochas, solos e minerais,

afim de se determinar os teores de urânio, to

rio e potássio, completando assim o mapeamen

to radiogeolõgico, e permitindo estabelecer

correlações com :

2.1 - Natureza das rochas - origem, petrogê

nese, mineralogênese.
•

2.2 - Estruturas geológicas - afloramentos,f£

lhas, contatos.

2.3 - Prospecção de minerais radioativos e de
xminerais de elementos não radioativos

a eles associados.

Na primeira parte deste trabalho apresentamos os

resultados das perfilagens gamamétricas que conduziram a de

limitação de uma extensa área de atividade radioativa super

ficial anômalamente alta. Posteriormente estes resultados

são analisados em função da repartição das concentrações de

urânio, tõrio e potássio obtidas por espectrometria gama rea

lizada em laboratório sobre amostras coletadas de afloramen

tos de rochas, solos e sedimentos característicos das áreas

estudadas. Finalmente,os mapas de isogamas, os gráficos de

repartição, e o mapa radiogeolôgico demonstram de forma clara

e evidente as conclusões e interpretação deste trabalho so

bre a repartição, bem como das minerallzações associadas a

presença de elementos radioativos, tais como o ouro na Serra

de Jacobina associado ao urânio, e a apatita de Gavião asso

ciada ao tõrio.
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C A P I T U L O I

DETEÇÃO DAS EMISSÕES GAMA DO URÂNIO, TORTO E POTÁSSIO

PRESENTES NAS ROCHAS.

1.1 - Introdução

As rochas apresenta» teores variados e» urânio,

tório e potássio. Esses eleaentos são radioativos (urânio

238 e tõrio 232) ou teu isótopos radioativos naturais (potãŝ

sio 40), os quais tea descendentes emissores gana que são de

tetâveis con técnicas especializadas: espectronetria g?*a

e cintilonetria.

1.2 - Emissões Gana

As emissões nucleares estão relacionadas ao nodo

de desexcitação dos núcleos através da emissão de radiações

eletromagnéticas (raios gana) monoenergéticas.

A característica discreta das emissões eletromaj

néticas do núcleo, relacionadas aos diferentes níveis carac

teristicos conforme os nuclideos emissores, torna possível

a análise seletiva de diferentes nuclideos presentes em pro

porções diversas em uma mistura. £ necessário então poder

se estimar para cada radiação emitida sua energia caracte

rlstica por meio de um detetor e uma aparelhagem apropriada.

Na faixa de variação das energias envolvidas nes

se processo de alguns kiloeletronvolts (keV) a alguns roega

eletronvolts (MeV), os principais processos de interação da

radiação gama com a matéria são o efeito Compton, o efeito
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fotoelétrico e a criação de pares.

Sabe-se que no efeito fotoelétrico, um elétron

inicialmente ligado, e acelerado e adquire a energia da rei

diação gama incidente menos a sua energia de ligação.

A contribuiçãc dos outros dois modos de intera

ção da radiação gama com a matéria, o efeito de criação de

pares, e sobretudo o efeito Compton, não permitem, infeliz

mente, obter espectros gama constituídos unicamente dos pî

cos de deteção fotoelétricos correspondentes a transição en

tre dois níveis dados.

Um continuum se adiciona na região das energias

inferiores às energias emitidas, com o efeito Compton contri

buindo para a degradação parcial da energia gama.

Em amostras contendo concentrações muito baixas

em elementos radioativos pode-se superar o problema da fraca

interação da radiação gama com a matéria tomando-se quanti

dades relativamente grandes das mesmas, que além disso evi

ta o problema de inhomogeneidade da amostra e nos fornece

valores médios mais representativos.

I

1.3 - Espectrometria Gama

A espectrometria gama é um método que vem sendo

utilizado há mais de uma década nos laboratórios de medidas

nucleares possibilitando a análise dos elementos químicos

tanto qualitativa como quantitativamente, sobre amostras bru

tas de diferentes materiais (rochas, solos, fragmentos de

meteoritos, alvos de irradiação por neutrons, protons e ou

trás partículas), para determinação de características e pet

râmetros das reações nucleares,com a vantagem de ser um meto

do não destrutivo das amostras analisadas.



Os detetores proporcionais de elétrons rápidos

como contadores proporcionais beta e espectrômetros magné

ticos são pouco adaptados a deteção da radiação gama. £ a

cintilação em fase sólida que apresenta maiores vantagens

para a deteção das radiações gama. Com efeito, ê possível

realizar em uma mesma massa transparente a conversão fotoelé

trica e a cintilação correspondente ã ionização ao longo do

trajeto do elétron acelerado. £ sufuciente acoplar ao cinti

lador uma fotomultiplicadora para se ter um detetor propor

cional de radiações gama.

Na instalação utilizada, o detetor é constituído

por um monocristal de iodêto de sódio ativado por tálio, a£>

sociado a uma fotomu'.tiplicadora de ganho elevado. Graças a

elementos introduzidos no cristal em pequenas quantidades,

a radiação emitida pode ser transferida para comprimentos de

onda da luz visível tornando possível a rua transferência

através do próprio cristal e a sua deteção pelo fotocatodo

da fotomultiplicadora. A radiação gama emitida em consequên

cia da desexcitação dos gama dos nuclídeos conduz desta fo£

ma a impulsos elétricos recolhidos sobre a anôdo da fotomul

tiplicadora, de altura proporcional ã energia dissipada no

cristal. Os impulsos elétricos são então amplificados li

nearmente e analisados, selecionados e classificados segun

do sua altura. A curva de repartição em freqüência das di

ferentes alturas dos pulsos elétricos, em conseqüência da

linearidade dos diferentes processos de transparência encon

trados constitue então o espectro da energia dissipada no

cristal.

1.4 - Aparelhagem de Espectrometria Gama

Para a realização dos espectros gama foi utiliza

da a instalação de espectrometria gama de baixo ruído de fun
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do do Laboratório de Geofísica Nuclear (L.G.N.) do Programa

de Pesquisa e Pósgraduação em Geofísica da Universidade Fede

ral da Bahia, que compreende principalmente um detetor de in

tilação com um cristal de iodêto de sódio ativado por tâxio

de 10 x 8 cm (de formato cilíndrico) associado a uma fotomul

tiplicadora com janela de quartzo da firma "Quartz-Silice" um

castelo de 2,5 cm de espessura de ferro e 16 cm de chumbo

(num total de 10 toneladas de chumbo), um analisador de pul

sos Hewlett Packard de 1024 canais. 0 sistema foi regulado

para se obter uma repartição de 10 (dez) KeV por canal. A es

tabilidade é bastante boa para não ter um aumento notável da

resolução para medidas das durações utilizadas (50 a 500 minu

tos).

A calibraçao do analisador foi sempre efetuada

utilizando-se fontes padrões de Cs-137, Mn-54, Co-60, que de

acordo com as energias gama por elas emitidas deveriam forms

cer os picos fotoeletricos nos canais 67 (Cs-137),83(Mn-54),

117 e 133 (Co-60).

Com esta calibraçao, o pico fotoelétrico de alta

energia do principal emissor gama da família do tõrio 232 (t£

lio 208) ficou situado no canal 260 a 261; o fotopico do po

tássio 40 ficou situado no canal 146 e o fotopico somas das

contribuições do urânio (Ey=0, 607 MeV) e do tõrio (Ey=0,583

MeV) no canal 60.

A tabela 1 resume as informações pertinentes às

emissões gama de interesse nesse trabalho, dos elementos su

pracitados, bem como as respectivas meias-vidas.
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Tabela 1 - Principais emissores gamas utilizados para

e deteçáo do potássio, urânio e tório.

calibração

Isõtopo Meia-Vida Tipo de
decaimen
to

Radiações maio
res energias lã
proximadas(Mev)
e intensidades

Principal meio
de produção

19K
40

27Co
60

25Mn
54

55Cs
137

TI 2 0 8

81 T 1

(ThC)

1,26x10 a

LeuH65a)

T(B~)=1,42

xl09a B~/

{B~+CE)=

5,26a(Gor

0S63)

5,20a(LocE£

56)

5,27a(TobB

55)

303d(mart-

1WH64)

291d(Backo

E55)

313d(WyaE6]

1)

30a(FlyK65)

29,7a(GOr-

bS63)

30,4a(Farr

H61)

29,2a(RidaE

63)

3,10m(Baul

D57)

outros BiG

50)

B (89%)

B+(0,001

(MNaiA56

EngeD62)

B~(RisJ37

C E . (Alv

L38). Ne

nhum B+

ou B~

B

B

B

B~(l,314max)

B+(0,483max)

Y Raios-X

1,460(11%)

B~(l,48max,0,12%)

0,341max(99+%)

y 1,173(100%)

1,332(100%)

y Raios-X Cr,

0,835(100%)

e"0,829

B l,176max(7%)

0,514 max

e"0,624;0,656

y Raios-X Ba

0,662(85%) in

cluindo Radia

ções do Ba 1 3 7 m

B~l,80 max

e"0,187;O,423

Om495.

y 0,511(23%);

0,583(81%);0,86

(12%)2,611(100%)

27 C O (n,y)9RisJ37)

LivJ37a,LivJ41,Ser

L47b,Ya£L51)

Fe56(d,a)(LivO-8)

V51(a,n) (LivO,38d)

Cr53(d,n(Liv0,38d)

Fissão(HaydR48)

(IngM49,GleL51j,GruW48,

FinB51C

Fonte natural

descendente do Th

(HydE64)

228
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T I 2 1 0

81 T 1

fti214
83 6 1

l,32m(CuriM31)

19,7m(CuriM31)

B"

B~99%(Curi

M31)

a 0,21%(Wa

leP60)

B~2,3 max

e"0,208; 0,28

Y 0,296(80%)

0,795(100%);

1,08

(19% complexo)

(21%)

2,01(7%);2,09

(5%)

2,36(8%);2,4

(9%)

8~3,26 max

0,769(5%)

0,0935 (3%)

1,20 (17%)

1,238 (6%) ,-1,378

(5%);l,40(4% com

plexa) ,-1,509(2%)

1,728(3%);1,764

(17%);1,848(2%)

2,117{l%);2,204

(5%);2,445(2%)a

5,51(0,008%)

Radiações filhas
do 214 Po

Descendente do

226

Ra (RYde

Descendente do
226
Ra (Hyde64)

•

Simbologia e abreviações utilizadas:

B = emissão beta negativo (negatron)

B = emissão beta positivo (positron)

a = emissão da partícula alfa

CE = Captura do elétron orbital (Captura eletrônica)

Y = emissão da radiação gama

Obs.: Os dados desta tabela foram obtidos da "Table of Isotopes"-Sixth

edition - John Wiley 4 Sons Inc., New York - 1968 - Laderer, Ho

lander, and Perlman.
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Nas calibrações anteriormente referidas perari

tiu-se, em alguns casos, uma tolerância máxima de desiocamen

to de apenas um canal nos esoectros obtidos.

Em face da identidade dos detetores utilizados

neste trabalho e aqueles utilizados por Nordemann (1966) foi

possível utilizar os rendimentos de deteção determinados por

aquele autor para estudos de rochas e solos da França. Esses

rendimentos mostraram-se equivalentes aos obtidos por meio de

padrões de tório e urânio preparados com minérios de concen

trações conhecidas de forma que se tomou sempre um peso cons

tante de tõrio (0,40 g) diluindo-se com material inerte(quart

zito da formação Cruz das Almas) para peses totais de 224,Og,

560,0 g, 800,0 g, e 1050,0 g. Foram determinadas as concen

trações de urânio, tõrio e potássio de algumas amostras por

métodos químicos e absorção atômica, não se obtendo diferen

ças significativas para os resultados obtidos por espectro

metria gama utilizando os rendimentos de Nordemann (1966).

Afim de que as medidas fossem reprodutlveis e pu

déssemos utilizar os mesmos rendimentos de Nordemann (1966)

as amostras foram moídas e tomada uma massa constante delas

(800 g) e introduzidas em recipiente plástico (densidade cons_

tante) de formato cilíndrico de 16 cm de altura por 10 cm de

diâmetro, providos de tampa rosqueada. A escolha criteriosa

da granulometria de moagem e peneiramento adequado permiti

ram obter, na maioria dos casos, uma densidade aparentemente

constante, de modo a se obter uma geometria de deteção repro

dutlvel. Os valores adotados para os rendimentos de deteção

foram os mesmos de Nordemann (1966) e estão relacionados na

tabela 2 e representados na figura 5.
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Tabela 2 - Rendimentos de deteção para medidas efetuadas so

bre rochas terrestres. Cristal Nal(Tl) 10 x 8 cm,

geometria de deteção correspondente a 800 g de

amostra (Nordemann, 1966).

Energia

(keV)

583

607

1460

2615

Radioele

raento

Th

ü

40K

Th

Rendimento apa

rente %

+ 0,4

a - o,i

1,73 ± 0,15

0,77 ± 0,08

Rendimento para

as análises

95 cph/mg Th

590 cph/mn ü

215 cph/g K

41 cph/mh Th

A amostragem de rochas e solos foi efetuada de mo

do a se obter sempre a mais representativa, concentrada em ge

ral sobre a rocha sã, e em casos especiais sobre a rocha a_l

terada, juntamente com amostra da rocha sã, com a finalidade

de estudar o comportamento desses elementos nos processos de

alteração das rochas. As quantidades e dimensões das amostras

coletadas no campo foram sempre suficiente para delas se

obter amostras de mão, lâminas delgadas para estudos petrográ

ficos, separação de minerais, amostras para análises difrato

métricas a raios-X, além de quantidade suficiente para a moa

gem e peneiramento para as análises por espectrornetria gama.

A amostragem não obedeceu uma malha regular pré-

estabelecida, mas foi efetuada em função das informações geo

lógicas obtidas a cada etapa de trabalho no campo, e em função

do comportamento radiométrico local, o que a tornou bastante

representativa das variações faciológicas regionais e locais.
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' j - Cintilometria e principio do funcionamento do cintilôme

tro.

Foram efetuadas, neste trabalho, medidas da ativ_i

.lade gama total integrados sobre o espectro a partir de um l_i

miar de energia pré-selecionado, utilizando um cintilômetro

SSP-3(SRAT).

O detetor constituído por um cristal cintilador de

NaliTi) fde formato cilíndrico de 2,5 cm de diâmetro por.. 3,8

cm de altura) converte os raios gama incidentes que sofrem in

teração (com o material do detetor) em fotons luminosos, e a

fctomultiplicadora converte os pulsos de luz em pulsos de vol.

tagem que são integrados no circuito ictomêtrico permitindo

assim a leitura direta das taxas de contagens. O princípio bã

sico da deteção é a cintilação, como no caso da espectrometria

gama jâ descrita anteriormente. Mas, aqui a eletrônica é mais

simples e não fornece uma seleção detalhada dos pulsos em fun

ção da altura.

O aparelho usado (SPP-3) apresenta uma possibilida^

de de discriminação em função da energia, que em alguns casos

pode servir para a identificação dos emissores gama. (Cs-137,

Mn-54, e outros).

0 circuito discriminador permite enviar ao circui^

to de contagem somente pulsos correspondentes ãs energias dis_

sipadas no cintilador/ superiores a um valor determinado, sele

cionado pelas posições de um comutador ajustãvel manualmente

na progressão 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 -

1000 - 1500 - 2000 keV.

O sistema de leitura de atividade compreende um

circuito integrador seguido de um amperlmetro que dá uma indi

cação direta das contagens em pulsos por segundos (CPS).

A alimentação do aparelho é constituída por três

pilhas comuns de 1,5 volts que dá uma autonomia de 12 horas

consecutivas de trabalho.
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A fonte de alimentação da fotcmultiplicadora ê

constituída por um oscilador a transistor, seguido de um

transformador. O conjunto é de grande estabilidade porque

qualquer pequena variação da alta tensão afetaria grandemen

te o ganho da fotonultiplicadora e a precisão dos limiares

de energia.

Uma fonte padrão de Césio-137 é utilizada para

efetuar a calibração do aparelho.

Em algumas perfilagens a carro foi adaptado ao

SPP-3 um voltímetro digital que nos permitiu com maior como

didade a leitura da atividade gama total.

O aparelho utilizado é bastante resistente e po

de funcionar em temperaturas ambiente de -25° a 50°C. Sua

precisão depende das contagens, e para cada sensibilidade

corresponde um valor de constante de tempo de integração dan

do taxas de flutuações para 1/3 da escala utilizada de apro

ximadamente 5%.

1.6 - Operação sobre o terreno

A maioria das medidas foram efetuadas com o equi

pamento instalado em um veiculo Ford-Rural, estando o dete

tor alojado na parte exterior do fundo do veículo a uma aitu

ra de aproximadamente 1,60 m do solo. Devido aos fatores

geométricos e de absorção da radiação gama na matéria a zona

analisada ê, nestas condições, aproximadamente igual a um

círculo de 30 m de diâmetro (para 90% das contagens registra

das), a uma profundidade de solo de 20 a 40 cm, função da n£

tureza e densidade do solo e energia da radiação emitida. As

medidas, espaçadas de 100 m, foram anotadas em função da ãís

tância indicada por um totalizador aferido por numerosos pon

tos de referência geográficas (cidades, vilas, rios, marcos
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de estrada, etc). Nos perfis realizados a pé a localização

dos pontos de medida foi efetuada por levantamentos topográ

ficos. O limiar de energia utilizado para estas medidas fo?

de 50 keV.

1.7 - Radioatividade no ambiente terrestre

Nas rochas terrestres, na hidrosfera, na biosfe

ra, e na baixa atmosfera apenas encontram-se elementos radioa
o

tivos naturais de meia-vida de 4,5 x 10 anos, e em geral su
o

perior a 7 x 10 anos. Esses elementos, conforme mostra a
tabela - 3, por decaimentos simples ou sucessivos

radioativas) se transformam em elementos estáveis.

(famílias

Tabela 3 - Radionuclldeos naturais (Rankama, 1964; Lederer,

Holander e Perlman, 1968)

Nucli
deo

Xn
o

40K

50V

87Rb

1 1 5In

138La

1 3 8Ba

Tipo de
decaimento

8 "

8 "(89,05%)

CE(K)(10,95%)

CE(K)

8 "

8 "

8 "(30%)

CE(K,L)70%

Produto de
decaimento

hi

40Ca

4 0Ar

50Ti

87Sr

1 1 5Sn

1 3 8Ce

1 3 8Ba

1 3 8Ca

Meia-vida
(anos)

12,8 min

1,42 x IO9

1,25 x IO10

6 x IO15

4,7 x IO10

6 x IO14

1,12 x IO11

1,12 x IO11

maior que 10

Abundân
cia
Isotopo

0,0118

0,24

27,85

95,77

0,089

71,66
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142Ce

144Nd

1 4 7S»

150Nd

l76Lu

l87Re

1 9 0Pt

192pt

209Bi

232Th

2 3 5u

2 3 8Ü

alfa

alfa

alfa

B"

B-(33%)

CE (67%)

B~

alfa ,

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

138Ba

140Ce

143Nd

150Pm150Sm

176Hf

176Yb

187Os

186OS

188OS

205T1

FamIlia232Th

Famllia235ü

Família* U

>5,1 x IO16

2,4 x IO15

1,05 x IO11

>1016

2,2 x IO10

2,2 x IO10

4,3 x IO10

6,9 x IO11

-IO15

2,0 x IO17

1,41 x IO10

7,13 x IO8

4,51 x IO9

11,07

23,87

15,07

5,60

2,60

2,60

62,93

0,0127

0,78

100

100

0,72

99,28

B Beta menos

CE *> Captura eletrônica, indicando-se entre parêntese a órbita

do elétron capturado (K,L, etc).
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Entre os elementos da Tabela - 3 desempenham papel

de maior importância para a prospecção o potássio 40 e as fa

mllias radioativas do urânio 238 e tõrio 232 por serem os mais

abundantes dos elementos radioativos naturais, e, ao raosmo

tempo, por serem os que possibilitam resolver um número maior

de problemas de geociências.

A presença desses elementos radioativos naturais

na crosta terrestre é uma conseqüência da diferenciação geoqirl

mica que ocorreu durante o processo de solidificação da crqs

ta terrestre onde importantes migrações ocorreram tanto na fa

se liquida como na fase pastosa. Com excessão do potássio 40

e das famílias do U-238 e Th-232, a maioria desses elementos

radioativos naturais, seja por possuírem meia-vida extremamen

te grande, ou abundância isotópica extremamente baixa (Tabe

Ia - 3), além de se situarem entre os elementos de baixíssimas

concentrações nas rochas e minerais mais comuns, torna difl

cil a sua deteção e utilização para estudos geológicos.

Como conseqüência de sua abundância inicial na

crosta terrestre e da ordem de grandeza de suas meias-vidas, o

potássio 40, o urânio 238, e o tório 232 desempenham um papel

preponderante no estudo da radioatividade das rochas da crosta

terrestre (Coulomb, Goldstein, 1961; Cheminée, 1963) sendo de

tetáveis por espectrometria gama pelo fato de serem eles mes_

mos, ou seus descendentes emissores gama.

1.8 'Propriedades nucleares do urânio, tório e potássio

A família do urânio 238 é constituída por 19 ele

mentos dos quais 15 são naturais. O membro final é o nuclldeo

estável chumbo 206. A figura 2 apresenta a família radioati

va do urânio 238 com as meias-vidas, formas de decaimento, e

probabilidade de decaimento segundo cada processo. A Tabela

4 ressalta o maior número de gamas na energia de 0,607 ...íeV pa
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ra as principais raias emissoras para a filiação do urânio

e rádio, em equilíbrio radioativo, em relação as respectivas

abundâncias dos demais produtos de filiação, para uma taxa de

desintegração de urânio de 1,23 x IO4 dps/g segundo adams e

Gasparini (1970).

O principal emissor gama detetado nesse trabalho

foi o bismuto 214.

A família do tõrio 232 i constituída de 18 elemen

tos dos quais 12 são naturais e seu membro final ê o nuclldeo

estável chumbo 208. A figura 3 apresenta a família radicati

va do tõrio 232 com as respectivas meia-vidas, formas e pro

habilidades de decaimento. A tabela - 5 apresenta as prinei

pais raias emitidas pelos produtos de filiação do tório 232

em equilíbrio radioativo e suas abundâncias respectivas para

uma taxa de desintegração de 4,1 x 10 dps/g de tõrio segun

do Adams e Gasparini (1970).

O potássio 40 com uma abundância isotõpica apenas

0,0118% no potássio natural, é um emissor que decai por emis_

são Beta ou então por captura eletrônica, emitindo então um

gama conforme o esquema de decaimento da figura 4.
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Tabela 4 - As principais raias emitidas pela filiação do urâ

nio e do rádio em equilíbrio radioativo e suas

abundâncias respectivas una taxa de desintegra

ção de 1,23 x 10 dps/g segundo Adams e Gaspari

ni (1970),(2) e Nordemann (1966) (1).

Energia (MeV)

0,241

0,294

0,350

0,607

0,766

0,933

1,120

1,238

1,379

1,761

2,198

Número de gai

(1)

0,115

0,258

0,450

0,658

0,065

0,067

0,206

0,063

0,064

0,258

0,074

ias por desintegração

(2)

0,04

0,19

0,36

0,47

0,053

0,033

0,16

0,17

0,06

Tabela 5 - Principais raias emitidas pela filiação do tório

em equilíbrio radioativo e suas respectivas abun

dâncias; a uma taxa de desintegração do tõrio

de 4,1 x 10 dps/g, segundo Adams e Gasparini

(1970),(2), e segundo Nordemann (1966) (1).

Energia (MeV)

0,240

0,277

0,300

0,511

0,583

0,729

0,860

2,615

Número da gamas por

(1)

0,402

0,028

0,031

0,0842

0,310

0,059

0,053

0,361

des i ntegração

(2)

0,47

0,07

0,032

0,083

0,31

0,071

0,043

0,36
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1.9 - Geologia do urânio e do tório

Numerosos trabalhos de pesquisa têm sido public^

dos nas últimas três décadas relacionados à abundância do ura

nio e tório nas rochas e minerais, bem como seu corportamen

to geoquímico durante alguns processos petrogenêticos e mine

ralogenéticos. Goldschimidt (1954) e Faul (1954) sintetiza

ram desses trabalhos os aspectos fundamentais da geologia do

urânio e do tõrio, e do comportamento geoquímico. Adams e

Gasparini (1970) reuniram recentemente resultados e interpre

tações de espectrometria gama de rochas de modo mais especí

fico. Baseado principalmente nesses autores, e secundariamen

te em Heinrich (1958)., apresentamos aqui um modesto resumo da

geologia do urânio e do tõrio que julgamos conveniente para

a clareza do trabalho por nos realizado.

0 urânio e tório fazem parte dos elementos traços

em'rochas. Ambos apresentam-se bastante disseminados nas dî

versas espécies de rochas, com teor muito baixo. Não apresen

tam grandes concentrações locais, em contraste com outros me

tais bem menos abundantes que eles, que no entretanto apresen

tam freqüentemente jazidas mais importantes em concentrações

locais provenientes de diferentes processos geológicos. Ape

sar disso o urânio se torna economicamente explorável seja

por estar associado a outros produtos minerais igualmente im

portantes (caso do fosfato uranlfero ou do urânio associado

ao ouro nos conglomerados aurlferos do Rand no Transval), ou

seja porque a quantidade de minério é suficientemente impor

tante para permitir uma extração economicamente apesar do baî

xo teor (caso dos xistos betuminosos da Suécia), ou ainda es

tão freqüentemente associados ao tõrio.
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Os minerais rto urânio e tório são classificados

em três grupos:

1 - Minerais contendo urânio e tório como cons

tituintes essenciais.

2 - Minerais contendo urânio e tório como cons

tituintes acessórios.

3 - Minerais que normalmente não contém urânio e

tõrio, mas nos quais eles podem entrar como

traços (impurezas).

Quanto a composição química os minerais de urânio

e tório são classificados em :

1 - Cxidos anidros

2 - , Oxidos hidratados

3 - Silicatos

4 - Fosfatos

5 - õxidos complexos nos quais o urânio e o to

rio estão associados a terras raras.

6 - Carbonatos, arseniatos,, sulfatos e vanadatos.

0 urânio é um elemento susceptível de uma grande

mobilidade de modo que um número grande dos minerais que os

contém são produtos secundários que se formam perto da super

flcie do solo, acima do nível hidrostãtico, pela transforma

çâo dos produtos primários de origem profunda.

0 urânio e tõrio apresentam aspectos bem simila

res quanto ao seu comportamento petrogenêtico que é fundamen

talmente controlado pelas propriedades cristaloquímicas e geo

químicas. As concentrações de minerais de urânio e tõrio são

devidas a essas propriedades. Em função dos raios iônicos os

caminhos da cristalização nos quais entram os dois elementos

são muito similares e por esta razão são ambos encontrados em
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minerais acessórios que caracterizam o estágio magmatico gra

nítico como a apatita e o esfeno (titanita). "Experiências de

laboratório tem demonstrado que o urânio e o tório tetrava

lente são insolúveis em soluções aquosas. Em conseqüência de

um aumento no teor de água durante este estágio granltico po

de ser reduzida a solubilidade para o urânio e o tório, resul

tando numa precipitação esporádica de minerais desses elemen

tos. Além disso o urânio e o tório continuam presentes em so

lução sólida de alguns minerais nesta fase. Com a continui

dade do processo de diferenciação até o estágio pegmatltico

altamente hídrico, continuam a se formar mais e mais minerais

discretos desses elementos e cada vez menos eles fazem parte

dos minerais acessórios" (Faul, 1954). No estágio migmãti

co final o urânio é conduzido em soluções hidrotermais,enquan

to que o tório cristaliza com a fração final rica em silica

(Faul, 1954; Hqinrich, 1958, Roubault, 1958). Segundo Faul

(1954) isto ocorre como uma conseqüência do desenvolvimento

nesta fase de condições mais oxidantes, o que tem sido compro

vado pela substituição observada dos minerais mãficos do está

gio granltico pela magnetita (Oxidação do ferro bivalente a

trivalente). É fato bem conhecido que a energia requerida pa

ra oxidar o ferro bivalente a trivalente em soluções padrões

é muito maior que aquela requerida para oxidar o urânio tetra

valente a hexavalente. 0 urânio hexavalente forma compostos

que são altamente solúveis em soluções aquosas em contraste

com aqueles formados pelo urânio tetravalente.' 0 tório tem

apenas Valencia estável e, portanto, não é afetado pelas con

dições oxidantes (Faul, 1954). Uma redução de PH, de P?es

são, ou de temperatura tornaria redutoras as condições dentro

do magma ocorrendo uma conseqüente precipitação do uxánio, o

que pode ser comprovado pelo único mineral mais rico em ura

nio tetravalente, a Picheblenda, que ocorre associada como

parte integral da seqüência de sulfetos em diversas localida

des do mundo.
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Segundo Krauskoppf (1972) o processo da concentra

ção dos elementos radioativos nas rochas sedimentares e meta

morficas pode ser assim resumido:

1 - Nas rochas sedimentares detritais a separação

de determinados elementos traços e sua consc;

quente concentração em relação aos demais é

uma conseqüência da resistência dos minerais,

nos quais eles participam como elementos tra_

ços, â abrasão e ao intemperismo químico. O

enriquecimento freqüentemente observado local̂

mente em arenitos no teor dos elementos ura

nio e tório é uma conseqüência da concentra

ção mecânica de minerais resistente como mona

zita e zircão.

2 - Nas rochas sedimentares provenientes de preci

pitação química a precipitação de elementos

secundários das soluções dos compostos, pro

cessos de adsorção e atividade orgânica. A re

dução, geralmente causada pela matéria org£

nica, é a responsável pela formação de alguns

depósitos de urânio e vanádio em sedimentos.

3 - Há poucas informações quanto ã distribuição

de elementos secundários nas rochas metamõr

ficas. Em graus mais altos de metamorfismo,

os elementos secundários se redistribuem en

tre os cristais em crescimento dos novos mine

rais, mas novamente as concentrações globais

não variam de maneira acentuada, a menos que

o deslocamento de soluções tenha desempenhado

um papel importante. Uma vez que algumas ro

chás sedimentares têm raras associações de

elementos traços, um estudo desses elementos

em rochas metamórficas fornece um modo possl̂

vel para supor a natureza do material pré-me

tamórfico.
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Os fatores e comportamento ora expostos vão ser

responsáveis por uma repartição especifica para urânio e tõ

rio em termos locais ou regionais quando ligada ao metamorfis_

mo, onde determinadas condições podem ser bastante extens_i

vas, e cujos resultados irão se refletir em concentrações a

normalmente elevadas de um ou outro elemento, relacionadas

seja as rochas pré-metamõrficas, como concluímos para o caso

da associação urânio-ouro da Serra de Jacobina, ou aos process

sos metamõrficos, ou a ambos, como parece ser o caso da asso

ciação apatita tõrio de Gavião, as quais são motivos desta te

se.

1.10 - Geologia do Potássio

O potássio é relativamente abundante em rochas

magmáticas principalmente nas saturadas e supersaturadas em

silica onde êle faz parte da rede cristalina dos minerais for

madores de rochas como os feldspatos potássicos (microclina

e ortoclásio), feldspatõides (leucita), micas (muscovita, bio

titã, flogopita). Do ponto de vista geoquímico êle pertence

ao grupo dos alcalinos oxifllicos. As rochas máficas e ultra

mãficas apresentam concentrações muito baixas em potássio.

Em face de seu grande raio iõnico (1,33 A°) compa

rado com o do sódio (0,98 A°) o potássio é um elemento carac

terístico dos magmas e soluções magmáticas residuais das cris

talizações fracionais.

Concentrações importantes de potássio relaciona

das ao sódio nas camadas superiores da litosfera são devidos

a densidade relativamente menor das rochas provenientes âês

ses magmas residuais como granitos, sienitos, e rochas feldjj

páticas (Goldschimidt, 1958).
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Como componente da rede cristalina dos minerais

formadores das rochas igneas o potássio aparece em concentre»

ções mais elevadas como constituintes de minerais essenciais.

As concentrações mais importantes de potássio nas

rochas são principalmente devidas a cinco minerais:

Fedspato potássico - Ortoclãsio - KAISÍ,OQ

- Microcüna -

Faldspatõides - Leucita - KAlSi-Og

Micas - Muscovita - K(AlSi3O1Q)Al2(OH,F)2

- Biotita - K(AlSi3Q10)Mg(OH,F)2

Nos sedimentos o potássio está presente nos frag

mentos de minerais potássicos, e algumas vezes apresentando en

quecimento devido ao comportamento do ton potássico no ciclo

biológico, e adsorção nas lamas e argilas, segundo Chesselet e

Nordemann (1962).

Em rochas sedimentares, o potássio, o urânio e o

tório podem ou não refletir diretamente a repartição das ro

chás fontes de sedimentos, dependendo do maior ou menor grau

de resistência aos processos de intemperismo físico e químico

dos minerais constituintes destas rochas fontes e das próprias

rochas globalmente (sedimentares, ígneas, ou metamórficas), do

grau e meio de transporte envolvidos, do próprio processo e am

biente de sedimentação e da diagênese.



24.

C A P I T U L O II

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

2.1 - Geologia Regional

De Salvador a Jacobina (Perfil-anexo, realizado ao
longo da estrada asfaltada Salvador - Feira de Santana- Tanqui
nho - Riachão do Jaculpe - Jacobina) podemos distinguir três
feições maiores :

1) A bacia sedimentar Juro-Cretácea do Recôncavo,

margeada por embasamento gnaissico, granullti

co, compreendida no trecho Salvador - Feira de

Santana;

2) A região gnássica-granulltica-migmatltica com
preendida entre Feira de Santana e Capim Gro£
so, com cobertura de areias grosseiras a con
glomeráticas queternárias no planalto de Feira
de Santana e areias, provavelmente do terciá
rio superior, da formação Capim Grosso (Brito
Neves, 1969), que cobrem uma extensão de cerca
de 60 km ao longo do perfil realizado (20 km
antes até 40 km apôs Capim Grosso);

3) A Serra de Jacobina constituída por : metasse
dimentos elásticos do Grupo Jacobina Inferior
(Griffon, 1967) que corresponde a denominação
da Série Pré-Minas de Kegel (1959-1963) consti.
tuidos por quartzltos cataclasados com níveis
conglomeraticos, com ocorrência de rochas gra
nlticas de caráter metassomático entre as fa_i
xas quartziticas (Serra Azul e do Campestre),
freqüentes interlações metapellticas, ocasio
nals diques de quartzo e ocorrência de gnais
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se de caráter mxgmatltico; 2) Grupo Jacobina

Superior, que constitue a própria Serra de Ja

cobina, com formações quartziticas e fillticas

intensamente dobradas em anticlinais isocli

nais apertados com charneiras erodidas e flan

cos freqüentemente substituídos por falhamen

tos longitudinais dando a todo o conjunto um

mergulho forte para leste.

As estruturas nas três regiões acima são per

sistentemente alinhadas na direção N-S (N 20° - 5o W).

Determinações de idade pelo método Potássio

Argônio foram efetuadas no laboratório de Fracas Radioatividji

des de Gif-Sur-Yvette (comunicação pessoal) dando idade de

2.140 x 10 anosi para o gnaisse granltíco do bordo este da Ser

ra de Jacobina, próximo a Itaitú, e 2 .540 x 10 anos para mus

covitas do dique pegmatítico intrusivo no migmatlto próximo ao

pontilhão sobre o rio Itapicuru-Mirim (cerca de 10 km da cida

de de Jacobina).

Apesar da denominação de Jacobina Inferior, ou

mesmo pré-Jacobina dado aos metassedimentos elásticos em con

tato por falha com o substrato cristalino entre Capim Grosso

e a própria Serra de Jacobina (Grupo Jacobina Superior)Griffon

(1967) e Brito Neves (1969) colocam-na como topo estratigrãfi

co da seqüência completa do Grupo Jacobina. 0 resultado da

análise estratigráfica-estrutural por nós realizada baseada

em foto-interpretação e geologia de campo está de acordo com a

conclusão dos dois pesquisadores supra-citados, não sendo con

tudo objeto especifico desta tese.

Estas rochas de elevado grau de metamorfismo

situadas entre a Bacia de Tucano e Jacobina foram denominadas

por: Kegel(1963) de Gnaisse Itaberaba, e Grupo Caraibas por Bri

to Neves (1969) por extensão da designação de Barbosa (1964).
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São rochas constituintes da Plataforma ou Craton do São Fran

cisco de idade superior a 2 bilhões de anos (Almeida, 1967) .

Cor dam et ai (1969) obtiveram idades de 2.090 x 10 anos pa

ra um str.t-ita gnaisse 27 Km a oeste de Gavião; 2.030 x 10

anos para um migmatito a NE de Santa Luz e 1.700 x IO6 anos pa

ra os granulitos 30 km a NE de Salvador.

Estes dados concordantes permitem situar estas ro

chás como pertencentes ao ciclo orogenético transamazônlco, ao

menos quanto ao metamorfismo regional (último resfriamento) e

tectonismo, pois as idades obtidas pelo método K-Ar (em micas)

vão ser limites mínimos podendo algumas delas pertencerem ao

ciclo tectônico Guriense (idades superiores a 2.600 x 10 anos).

Em escala regional podemos subdividir a região com

preendida entre Salvador e Jacobina em sete unidades, de acõr

do com as suas características geológicas e radiométricas, con

forme pode-se destacar no perfil-1 anexo.

1 - Costplexo gnássico-granuiítico de Salvador com

atividades gama total oscilando entre 40 a

70 cps.

2 - Rochas sedimentares da bacia do Recôncavo com

atividades gama total oscilando entre 30 a 50

cps. Nestas foi possível definir um nível de

atividade razoavelmente uniforme para cada

formação do Super Grupo Bahia, como conse

quência de sua litologia predominante, fome

cendo contrastes multo pequenos entre elas,que

apesar disto são superiores aos,, erros associa

dos a sensibilidade do aparelho (5% para 1/3

da escala de sensibilidade utilizada) e a flu

tuação estatística. A formação São Sebastião
manteve-se num nível de 40 cps nos trechos
mais pellticos, caindo para 35 cps nos trechos
silticos com intercalações arenosas. A forma
ção Ilhas, no trecho proximo 2 falha de Salva
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dor apieser.tou valores que oscilam entre 45 a

50 cps como conseqüência de sua litologia, por

ser essencialmente neste trecho um conglomera

do muito grosseiro constituído de seixões, blo

cos e pedregulhos de gnaisse e granulitos. Ês

tes valores foram os mais elevados observados

para todo o Super-Grupo Bahia. Os folhelhos

desta formação apresentam valores que oscilam

entre 40 a 45 cps que são também os maiores vfc

lores para este tipo de rocha em todo o Super-

Grupo Bahia. Nos' trechos de intercalações de

arenitos e siltitos este cai para 30 a 36 cps,

mais baixo que o da sxmllar associação na fo>£

reação São Sebastião. A espessa secção roargosa

da formação Candeias ê a que apresenta nível

de contagem mais baixo de todas as rochas do

Super-Grupo Bahia mantendo-se constante com

30 cps, enquanto que nos trechos onde afloram

folhelhos ela oscila entre 35 a 40 cps, mais

baixo que nos folhelhos da formação São Sebas_

tião. Na formação Sergi, essencialmente are

nosa, a contagem manteve-se com 30 cps, subin

do até 35 cps nos trechos de arenitos mais ar

gilosos. A formação Aliança apresentou tV3tl£

res oscilando entre 35 a 40, cps. -p.se

3 - Planalto de Feira de Santana com cobertura de

sedimentos cenozóicos (areias quaternárias)com
atividades de 15 a 25 cps, atingindo valores
de 35 a 40 cps nos afloramentos gnãssicos. Es,
ta região se extende deste o bordo ocidental
^ta'^acia do Recôncavo até cerca de 15 km antes
"dènTaVnquinho (na BR-324).
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4 - Deste ponto até 12 km após Gavião, indo em d_i

reção a Capim Grosso pela BR-324 destacam-se

duas zonas importantes de anomalias radioati.

va :

a) anomalia de Tanquinho com atividades de 90

cps contra o valor regional dos gnaisses

adjacentes de 25 a 49 cps, em gnalsse miçj

matítico, com uma largura transversal ãs

estruturas regionais de cerca de 17 km, eu

jo centro se localiza em frente a cidade

de Tanquinho, e morfologicamente constitue

um amplo "inselberg" com mais de 180 m de

contraste entre sen topo e a base no pia

nalto.

, Amostras foram coletadas para a

datação, análises por espectrometria gama,

porém, não são objetos específicos da pre

sente tese.

b) anomalia de Gavião - situada entre Vila de

Fátima (município de Riachão de Jacuípe)

e Capim Grosso (município de Jacobma),com

uma largura de aproximadamente de 30 kms

transversal ãs estruturas regionais.

0 estudo detalhado desta anoma

lia é um dos objetivos do presente traba

lho.

5 - Unidade arenosa com atividades entre 20 a 30

cps da formação Capim Grosso que se extende

de 20 km antes até 40 km após Capim Grosso.

6 - Grupo Jacobina inferior com atividades ose11an

do entre 35 a 45 cps constituído por metassedi^

mentos elásticos com quarzitos cataclasados

com níveis conglomeráticos, diques de quartzo.
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7 - Grupo Jacobina superior com atividades oscllan

do entre 30 a 18 cps, constituído de qu?.rtzi_

tos com níveis conglomeraticos e filitos. Em

perfis efetuados de Jacobina a mina Canavie_i

ras foram detetadas anomalias radioativas nos

aluviões quaternários do rio Canavieiras e um

estudo detalhado foi efetuado da mina Canaviei.

ras e adjacências.

Duas áreas foram escolhidas para estudos deta

lhados : a anomalia de Gavião e a mina Canavieiras e adjacên

cias na Serra de Jacobina. Estas duas áreas foram escolhidas

para representarem anomalias expressivas associadas a diferen

tes tipos de rochas e fácies metamórficos; granulítico migma

tltico na anomalia de Gavião e xisto verde-anfibolito na Serra

de Jacobina, facilidade de acesso a área de pesquisa, e uma

quantidade valiosa de dados acumulados sobre diferentes aspec

tos quanto a Serra de Jacobina e a mineralização ouro-urãnio-

pirita, além das acirradas controvérsias sobre a gênese do ja

zimento (Gross, 1964, 1968; White, 1961; Cox, 1964, 1967).

No trecho da anomalia de Gavião o perfil

vador - Jacobina apresenta duas curvas : a de menor atividade

se refere ao perfil realizado no percurso e direção Riachão de

Jacuipe para Capim Grosso, enquanto que a curva de maior ativi

dade se refere ao perfil realizado no percurso de retorno pe

Ia mesma estrada de Capim Grosso a Riachão de Jacuipe. Em am

bos casos o deslocamento do veiculo foi efetuado preferencia^,

mente pelo acostamento da estrada, principalmente no retorno

a Riachão do Jacuipe. A largura da estrada é de cerca de 13m.

Na maior parte dos trechos do percurso da 'anomalia (de Riachão

do Jacuipe para Capim Grosso) observamos ao lado direito da es

trada pequenas depressões freqüentemente com delgadas cober_

turas areno-argilosas, enquanto que no percurso * de retorno

eram freqüentes, ao lado direito da estrada, os afloramentos
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de granulitos e gnaisses. A altura en que se encontrava o de

tetor (cerca de 1,60 m do solo), a geometria de detecção (maio

res contribuições para o detetor no retorno) e a diferença da

litologla que estava contribuindo em sua maioria para a conta

gem gama total (solos areno-argilosos na ida e afloramentos

da própria rocha no retorno) são responsáveis pelas diferen

ças de atividades entre ida e retorno.

A anomalia de Gavião se extende transversalmente

ãs estruturas geológicas regionais por 30 km conforme mostra o

perfi1-1, em anexo, e o mapa geológico regional (Figura 6) e

o mapa radiométrico de Gavião. O limite sul da anomalia se ex

tende além da região por nós estudada numa amplitude superior

a 90 kras, onde rochas regionais da mesma seqüência e mineral^

zações similares as aqui estudadas também se apresentam asso

ciadas com anomalias radioativas (Erichsen, et ai, 1936), con

forme confirmamos em um reconhecimento radiogeolõgico efetua

do de Feira de Santana - Ipirã - Baixa Grande - Mundo Novo.

Simultaneamente com o mapeamento radiométrico e

geológico foi efetuada uma amostragem representativa das ro

chás típicas, solos e sedimentos, dos locais de atividades ele

vadas, das rochas mineralizadas, do próprio minério, das zonas

de contacto, diques intrusivos de qualquer espécie, xenólitos

no gnaisse, com a finalidade de : 1) serem determinadas as

concentrações de urânio, tório e potássio e analisada a sua

correlação com os fenômenos geológicos; 2) serem efetuados es

tudos petrográficos e mineralógicos diversos, para os quais fo

ram efetuadas cerca de 100 lâminas delgadas de rochas, anãli

ses difratométricas a Raios-X e separação de minerais pesados.

Transversalmente ao perfil radiométrico e geolõgî

co principal (na BR-342) foram realizadas 16 secções geolõgi_

cas com o simultâneo perfil radiométrico, com espaçamento en

tre elas de aproximadamente 900 a 1000 metros. Posteriormente,

na área de maior atividade foi realizado um detalhamento, com

espaçamento de 200 metros entre os perfis radiométricos afim

de definir o relacionamento da anomalia radioativa com as es

truturas regionais e litologias envolvidas, permitindo elabo
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rar o mapa radiogeológico de Gavião (em anexo).

Adicionalmente foram realizados perfis radiomêtri^

cos e geológicos pelas estradas carroçâveis que leva» âs loca

1idades adjacentes ao distrito de Gavião: a norte - Fazenda

ftenosa. Pereira, Bela Vista, Rlachão da Onça; a sul sudeste

nas ocorrências de apatlta de Apolônio, Apollnârio e Lagoa do

Hei que permitira* elaborar o mapa geológico relativo as áreas

mineralizadas, os perfis radioaêtricos que permitiram estabe

lecer o contraste radiométricô entre as diversas rochas envoi

vidas e as ocorrências deapatita, bem como o mapa cintilométri

co de detalhe da ocorrência de apatita de Apolinário.

Os resultados do mapeamento geológico detalhado,

do reconhecimento geológico regional concentrado priiicipalmen

te nas regiões compreendidas entre Feira de Santana-Jacobina -

Miguel Calmon, e Feira de Santana-Ipirã-Baixa Grande - Mundo

Novo, além dos resultados de trabalhos anteriores efetuados na

região (Barbosa, 1964; Brito Neves, 1967, 1969; Kegel, 1959,

1963, Mascarenhas, 1968) permitiram individualizar 4 umda^

des litogenéticas distintas no Grupo Caralbas, no sentido

em que foram definidas por Barbosa (1964) e Brito Neves (1972).

Para a área de interesse deste trabalho propomos

a coluna estratigráfica descrita no Quadro - 1 com o Grupo

Caralbas na base de toda seqüência, subdividido em quatro uni

dades distintas, cujo mapeamento regional e corte geológico

(Figuras 6 e 7) justificam a posição proposta para cada uma

das unidades. Sobrepondo-se ao Grupo Caralbas em contato por

falha o Grupo Jacobina está subdividido em duas unidades: Jaco

bina inferior - correspondendo ao que vem sendo denominado de

Jacobina superior • que constitua a seqüência metassedlmentar

que forma a própria Serra de Jacobina; Jacobina superior, comu

mente denominado de pré-Jacobina, ou Inferior, ou ainda pré-

Minas de Kegel (1959,1963), cuja posição estratigráfica no to

po da seqüência do Grupo Jacobina já havia sido proposto por

Griffon (1967) e ratificada por Brito Neves (1969),
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A extensão notte-sul do Grupo Caraíbas ê superior

a 500 km, enquanto que a do Grupo Jacobina é bem conhecida nu

ma extensão de aproximadamente 225 km.

Devemos ressaltar, entretanto, a existência de faî

xas e cristas de quartzitos isolados encontrados dentro do mes

mo "trend" geológico-geogrãfico, com o mesmo alinhamento estru

tural, e que possivelmente devem pertencer ao Grupo Jacobina.

Quadro 1 - Coluna estratigrâfica proposta para a região entre

Tanquinho e Jacobina.

CENOZOlCO

PRÉ-CAMBRIA

NO

Quaterná
rio A.

Terciário C G .

Grupo

Jacobina

Grupo

Caraiba

PCJS

PCJI

PCCb4

PCCb3

PCCb2

PCCbj^

Indife
reneia
do

Aluviões e solos, residuais
e ou transportados

Formação Capim Grosso:Areias
pouco argilosa grosseiras a
conqlomeráticas.

Quartzito-Cataclasado com ní
veis conglomeráticos, inte£
calações metapellticas e dî
quês de quartzo.

Formação Cruz das Almas (Ca)
-xistos pelitico e quartzito

Formação Rio do Ouro (RO)
quartzito puro ou camadas de
xistos verdes.

Formação Serra do Córrego
(SC) - quartzito, conglomera
do quartzitico e camadas de
xistos verdes.

Formação Bananeiras (Ba)
xistos pellticos e quartzi^
tos.

Gnaissesgranlticos, metagrau
vacas, escarnitos

Anfibolitos, paragnaisses,
gnaisses metassomáticas, hin
gizitos, granulitos, quartz_i
tos.

Migmatitos diversos

Gnaisses f acoidais migmatíti-
cos.

Granitos
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2.2 - Geologia da área de Gavião

i
Das unidades regionais presentes entre feira de

Santana e Jacobina apenas quatro acham-se representadas na
área de Gavião (Fig. 6) :

1 - Os aluviões quaternários

2 - As areias grosseiras a conglomeraticas pouco

argilosas da formação Capim Grosso (Brito Ne
ves, 1969)

3 - A sub-unidade PCCb, do Grupo Caralbas consti^
tuida por anfibolitos, paragnaisses, gnais
ses metassomãticos, hingizitos, granulitos ,
quartzitos e gnaisses quartzo-feldspáticos.

4 -'A sub-unidade PCCb. constituída de migmati

tos diversos, (em geral heterogêneos), com
intercalações de piroxenitos, anfibolitos, e
granulitos.

0 mapa geológico regional (Fig. 6) apresenta a
situação da anomalia radioativa de Gavião no contexto regio
nal.

2.2.1 - Petrografia

Dos estudos petrográficos podemos resumir as

principais rochas da área, que são também de caráter regio

nal; em t

Gnalssss - compostos essencialmente de feldspato pot&ssico
(microclina e raramente ortoclásio), quartzo, plagiocl&sio
(oligoclásio), e biotita, sendo essencialmente granlticos.
Apresentam uma grande variação na composição mineralógica
e algumas vezes apresentam-se com composição básica com far
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ro-hiperstênio, plagioclásio (Bitownita), hornblenda e clino

piroxênio. Nos afloramentos apresenta-se como rocha leucocr£

tica, de côr cinza a rosa, com predominância de feldspatos (o

potãssico mais abundante que os plagioclásios) e quartzo, e me

nor quantidade de mãficos (hornblenda, biotita e magnetita).

Na área norte de Gavião os gnaisses geralmente a

presentam-se com textura porfiroblástlca, sendo os porfiroblas.

tos de plagioclásios (oligoclãsio-andesina), ou microclina. Os

minerais acessórios mais freqüentes são a magnetita, a monazi_

ta, a apatita, a xenotlma, e a Allanita. Os produtos de alte

ração são principalmente a clorita, o epidoto, a saussurita,

e õxidos de ferro (nas fraturas).

O quartzo, a biotita, e mesmo os plagioclásios a

presentam-se com extinção ondulante (Fotomicrografias 1-2 e 3)

e as biotitas ripiformes encurvadas. Ê freqüente a presença

de halos pleocróicos nas biotitas e allanitas. São freqüentes

os intercrescimentos gráfico de quartzo no feldspato potássi.

co, e mirmequltico de quartzo no plagioclásio.

O gnaisse granltico típico desta área ocorre nas

estações E 1/0 e E 9/0, com uma largura de mais de 2 km Lejj

te-Oeste, e extensão Norte-Sul além dos limites da área mapea

da. Nestes locais, principalmente, o bandeamento é muito inci

piente e nota-se uma gradação para os granulitos quartzo-feld£

patos adjacentes.

Granulitos - Apresentam-se repetidamente desde tipos ácidos

até básicos. A oeste de Gavião são mais freqüentes os granuli

tos quartzo-feldspãticos caracterizados por lentes de quartzo

de granulação mais grosseira (quartzo-granulltico) implantados

em uma matriz quartzosa de grãos equidimensionais um pouco me

nores. A proporção entre feldspatos é bastante variável. 0

feldspato potássico é a microclina pertítlca xenoblástlca, em

mosaico com o plagioclásio (oligoclásio) geralmente antipertl

tico. A biotita é praticamente o único mineral ferromagnesi£

no desta rocha, porém, nã atinge 5%. Esta rocha apresenta-se

muito alterada, freqüentemente epidotizada ou sericitizada.
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Os granulitos intermediários apresentam-se com

côr esverdeada acinzentada, granulação média a grosseira, apa
i

rentemente sem qualquer orientação, Macroscopicamente, apre

senta-se com plagioclásio esverdeado, piroxênio granular de

côr escura, quartzo, e raramente antibólio prismático de côr

verde. Ao microscópio apresenta-se com textura granoblásti

ca, com plagioclásio (andesina) como seu principal componen

te, geralmente geminado com delgadas lameIas, com o feldspa

to potâssico em forma de pequenas placas, apresentando extin

ção ondulante, com as lamelas da geminação freqüentemente en

curvadas, e bastante saussuritizados, originando como produ

tos de alteração a calcita e o epidõto* 0 quartzo apresen

ta-se em agregados de pequenos grãos dispostos em faixas, ou

em grãos de até alguns mm apresentando extinção diferencial

ou em forma de placas e ondulante. O feldspato potâssico pre

sente é o ortoclásio, não atingindo 10%, A escassez dos

feldspatos potâssícos nas rochas granullticas pode ser confir

mada pelos teores de potássio verificados nas rochas analisa

das por espectrometria gama conforme mostram mais adiante, as

tabelas 8 e 9.

O ortopiroxênio é o hiperstênio granular que e£

tá em desequilíbrio na rocha e se apresenta circundado por a_l

terações (carbonatos, serpentina, biotita verde, tremolita fjL

brosa) e em parte substituído por hornblenda, e ambos substi

tuidos por magnetita conforme mostram as formicrografias 4- 5

e 6.

0 clinopiroxênio está representado pelo diopsídio

que ocorre isolado ou associado ao hiperstênio e é também gra

nular. A maior parte da hornblenda presente nestes granuli

tos é secundária a partir de piroxinios, contudo parte delas

parecem ser primárias.

Os granulitos básicos caracterizam-se pela ausên

cia ou quase ausência de quartzo livre, e são constituídos es

sencialmente de plagioclásio (labradorita-bitownita) diops^

dio e hornblenda. Nas diversas unidades de granulitos a pre

sença da biotita é incipiente e em geral é secundária.
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Os minerais acessórios mais comuns nos granulitos

são a magnetita titanifera (geralmente alterada para leucoxê

nio) que ocorrem em massas irregulares e em parte substituin

do os minerais ferromagnesianos como mostram as fotomicrogra

fias 4-5-6-7, a apatita, a monazita (fotomicrografias 8-9-10

-11) freqüentemente inclusas nas massas de magnetita, a xeno

tima, a escapolita (fotomicrografia 12), allanita, corindon

(freqüentemente incluso, nas massas de magnetitas como mo£

tram as fotomicrografias 13 e 14), e zircão (fotomicrografia

15). Nos granulitos próximos do contato com os piroxenitos

foi constatada a presença relativamente freqüente de titani,

ta, o que, aparentemente, parece estar em contradição com as

condições das fácies Granulito (Hamberg, 1952).

As rochas desta região pertencem ao ambiente meta

mórfico da fãcies granulito com metamorfismo retrógrado para

a fácies anfibolito.
i

A associação mineralógica observada caracteriza

a sub-fácies granulitos hornblêndicos cujas condições de me

tamorfismo regional são as de máxima temperaturas,entre 700

a 800 C, em condições de pressão não excessivamente elevadas

como na sub-fãcies granulito piroxênico, e que está correia

cionada com a cristalização nas curvas de equilíbrio univa_

riante das reações:

Hornblenda -+- Piroxinio + Ãgua

Biotita •»- Almandlna + Ortoclásio + Hiperstênio + Água

As relações de campo mostram uma gradaçao destes

granulitos para gnaisses granlticos com xenólitos anfibolíti

cos ou para gnaisses granodiorlticos e desses para os migmati

tos.

Migmatitos - Ocorrem na maior parte da área estudada forman

do corpos Isolados circundados pelo gnaisse, apresentando uma

grande variação faciolõgica que caracteriza uma migmatização

irregular, predominando os tipos heterogêneos.
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Na parte sul de Gavião predominam tipos porfiro

blãsticos como os que afloram na estrada carroçável que con

duz às ocorrências de apatita de Apolônio e Apolinârio, apre

sentando facõides de feidspatos (microclina) com quartzo, bio

titã, magnetita e mais raramente granada, Freqüentemente, a

presentam no mesmo afloramento fâcies diadsíticas com veios

quartzo-feldspâticos pegmatltlcos ou aplíticos, discordantes

nas rochas encaixantes, e veios irregulares, algumas vezes

apresentando dobras pitigmátícas.

Fraturas com deslocamento do material máfico (p£

leossoma) preenchidos por material quartzo-feldspãtico ate£

tam pequenos falhamentos e evidenciam uma manifestação poste

rior de natureza félsica (neossoma) conforme constatamos em

vários locais nas proximidades da barragem do Recreio (Fig.8).

Nos afloramentos mais próximos de Gavião há uma

maior abundância de minerais fêmicos que destacam o caráter

bem bandeado dos migmatitos e a estrutura regional. Nestes

as ações metassomáticas foram menos intensas.

Ao microscópio os migmatitos apresentam-se com

microclina como mineral de maior granulação, plagioclãsio(oli

goclãsio), que ocasionalmente pode ser porfiroblástico, é ge

ralmente poiquiloblãstico, e freqüentemente alterado (saussu

ritizado) com inclusões de muscovita, epidoto, biotita, seri

cita, clorita. A biotita geralmente forma faixas distintas

de modo similar ao verificado nos gnaisses como mostra a fo

tomicrografia 2. Os minerais acessórios são a apatita, o zir

cão, a titanita, e mais raramente a granada.

Anfibolito - Formam faixas bastantes estreitas dentro dos

gnaisses e migmatitos, apresentam-se com cor esverdeada, ge

ralmente bastante alterados, com granulação média a grosse_i

ra, textura granoblástica, composto essencialmente de plagio

clásio (labradorita) xenoblástico geminado segundo a lei Al

bita; o anfibólio é a hornblenda com pleocrolsmo verde ama

relado a verde, alterado para tremolíta fibrosa; o piroxênio
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ê o diopsidio também alterando para tremolita fibrosa. Os mi_

nerais acessórios são a apatita e magnetita.

Piroxenitos - Os piroxenitos ocorrem sob a forma de lentes

e faixas de até 150 m de largura e extensão que vai além dos

limites da área estudada, o que nos permite colocá-los com

mais de 18 km na direção N 30°W concordante com os gnaisses

e migmatitos regionais. Apresentam bandeamento com a folia

ção bastante destacada ressaltando a disposição em forma de

camada, algumas vezes, devido a forte alteração a rocha adqui

re um aspecto quartzitico em face de sua coloração esbranqui

cada e da nítida foliação, como ocorre na colina em frente ao

cemitério de Gavião. Normalmente apresenta-se com cõr verde

clara, textura granoblãstica fina a média, com mais de 95% de

diopsidio, o que permite classificá-los como diopslditos (fo

tomicrografia 15). Localmente, pode apresentar uma predominân

cia de plagioclásio (labradorita). Como acessórios ocorrem o

quartzo (fotomicrografia 15), granada, titanita (fotomicrogra

fia 16 e 17), hiperstênio, tremolita, e mais raramente calei.

ta, escapolita, flogopita, epidóto, opaIa/calcedônia, A apa

titã e a vermiculita ocorrem em forma de boi soes letiticul^res

dentro do piroxenito.

A alteração desta rocha dá origem a um solo cin

za escuro tipo "massapê" que permite mapeá-lo mesmo nos tre

chos onde a rocha não é aflorante, sendo fácil, no campo, a

identificação do contato com as rochas gnaissicas que dá ori

gem a um solo arenoso ou pedregoso de cor cinza claro a ama

relado.

A presença do quartzo livre, e a abundância em

diopsidio, bem como a presença de escapolita e vermiculita aa

•ociadas as minerallzações de apatita nos conduzem a lnterpre

tar o piroxenito como produto de matamorfismo regional em ro

cha de origem sedimentar. A presença de flogopita e carbona

tos estaria provavelmente relacionada a sedimentos carbonâti

cos e dolomlticos. Tanto o piroxenito como a apatita apresen

tam-se fraturados (fotomlcrografia 18) segundo as direções
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N 70°W com mergulho de 60° para SW; N 70°E com mergulho de

60° para SE, e N10° - 20°W com mergulho sub-vertical.

Pegmatitos - Ocorrem principalmente nas zonas de fraturamen

tos e falhamentos transversais, longitudinais e diagonais em

relação a estrutura regional, orientados nas direções N1O°-

20°W, N15 a 30°E, e N50° a 80°W.

Apresentam-se como pegmatitos graníticos, sienlt_i

cos e leucotonallticos. Os pegmatitos granlticos apresentam-

se com textura pegmatítica grosseira, constituído essência^

mente de feldspato potãssico (ortoclãsio pertltico), quartzo

e biotita, e como acessórios o zircão, a magnetita e oxido de

ferro. Eventualmente eles contém os bolsões de apatita,o que

nos sugere uma idade mais recente para eles que a mineraliza

ção, e que estariam relacionados a uma fase tectõnica rígida

que provocou os cizalhamentos observados nos cristais de apa

titã e também nas rochas da região.

Os pegmatitos alcalinos sienlticos spresentam-se

preenchendo fraturas nas direções N50°E e N70° a 80°W, compoŝ

tos essencialmente de feldspato potãssico (pertita e micro

pertita), plagioclásio, (oligo-andesina), e quartzo, e como

acessórios o zircão, a magnetita, e oxido de manganês. As zo

nas mais mineralizadas em apatita coincidem com a presença

deste tipo de pegmatito alcalino sienltico associado ao siis

tema de fraturamento que parece-nos exercer o controle estru

tural dos jazimentos de apatita.

Os pegmatitos leucotonallticos apresentam-se com

postos essencialmente de quartzo e feldspato, com textuta grã

fica proveniente do intercrescimento do quartzo xenomórfico

no plagioclásio (oligoclásio). Macroscopicamente é bastante

nítido o cizalhamento dos feldspato coincidentes com a orien

tação do gnaisse.

Milonitos - Macroscopicamente apresentam-se como uma rocha

finamente laminada na direção N70°W, de cores alternadamente

rõsea e branca, e , fraturamentos mais espaçados na direção

N20°W.
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Ao microscópio apresenta uma laternância de .

xas de granulação mais fina e mais grossa (textura laminar

de origem cataclãstica como mostram as fotomicrografias 19 e

20) e algumas vezes porfiroclastos numa matriz de grãos meno

res (fotomicrografia 21). Distinguem-se apenas quartzo, pl£

gioclâsio (oligoclásio), minerais micãceos (sericita, clori

ta), epidoto e massas de magnetita. O quartzo, em parte,

parece haver sido recristalizado.

2.2.2 - Ocorrência da Apatita de Apolônio

Esta ocorrência fica situada nas proximidades

da Fazenda Lagoa do Mel, e ê constituída de dois conjuntos

de escavações afastadas entre si de aproximadamente 5Güm,con

forme mostra o mapa geológico da área SW de Gavião anexo.

As escavações estão situadas em duas faixas dis

tintas de piroxenitos (diopsiditos). A primeira faixa com

60m de largura apresenta apenas uma escavação de 2m de largu

ra por 4m de comprimento e 2m de profundidade. Nesta escji

vação a apatita apresenta-se disseminada na massa piroxêni

ca em cristais de alguns centímetros a dezenas de centime

tros de tamanho, e bastante fraturada (Fig. 9). As direções

de fraturamento no piroxênio são N20°H, N70°W e N30°E. Ne£

ta escavação o plroxenlto está cortado por um dique pegmatí

tico quartzo feldspãtico.

Na segunda faixa de piroxênito, das três escava

ções nela existentes, apenas uma de 2m de largura .por 8m de

comprimento e profundidade variável de 1 a 4m*apresenta um

veio tabular de apatita ramificado.

0 perfil cintilométrico efetuado transversalmen

te ao veio tabular, na superfície, paralelamente a uma das

paredes da escavação (Fig. 10) mostra as relações entre a ro

cha encaixante, veio tabular de apatita e dique pegmatítl.
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co quartzo-feldspático, bem cono o reflexo da associação tõ

rio-apatita que ê responsável pela atividade de 1200 cps so

bre o veio tabular contra 300 cps no piroxenito nas proximal

dades da zona mineralizada, ou mesmo do dique permatltico com

350 cps.

Colocando o detetor em contato com as rochas nes_

ta segunda escavação, rom limiar de 50 keV registramos

350 a 400 cps no pegmatito quartzo-feldspático

450 a 500 cps no diopsidito afastado da apatita

2500 cps na apatita

1100 cps no piroxenito adjacente ao veio tabular de apatita.

Realizamos um "espectro" acumulativo contagem ga

aa-total para cada limiar) e diferencial (contagem entre

dois limiares obtido pela diferença das contagens gama-totais

lidas em cada limiar) da apatita fazendo-se variar o limiar

de energia de 50 keV até 2.000 keV (Fág. 11).

Comparando o espectro acumulativo e diferencial

verificam-se duas faixas importantes de atividades (picos) :

uma de 400 a 600 keV que corresponde parcialmente neste ca

so a contribuição do pico fotoelétrico de 0,60 meV do tório

mais urânio; a segunda faixa de 1.000 a 1.500 keV que cor

responde parcialmente ao pico fotoelétrico do potássio de

1,46 meV.

As análises por espectrometria gama da apatita(ta

bela 6) confirmaram o elevado teor de tório na apatita de até

1250 ppm.

0 dique pegmatltico transversal (N70°W ao veio
camada de apatita Interrompe bruscamente a sua continuidade,
sugerindo um deslocamento por falha.
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2.2.3 - Ocorrência Apolinãrio

Nesta ocorrência foi realizado um mapeamento cin

tilométrico detalhado (Fig. 12 sobre a faixa de piroxenito

de aproximadamente 150m de largura encaixada nos gnaisses

migmatlticos (mapa geológico da área SW de Gavião, anexo). Es

ta ocorrência esteve sendo lavrada inicialmente para a extra

ção de vermiculita, e das 4 escavações existentes uma mais im

portante de 14m de comprimento por 8m de largura e pro fund i_

dade máxima de 10m, em forma de degraus e patamares irregu

larmente espaçados, expõe o bolsão principal de apatita em

forma de veio-tabular com ramificações paralelas a este veio

principal, e a ele ligadas em forma de V. Outros veios e bed

soes menores podem ser distinguidos nas demais escavações. Os

veios camadas de apatita encaixados nos piroxenitos (diopsidi^

tos) estão cortados transversalmente por veios pegmatíticos

quartzo-feldspátlcos, na direção N70 W, paralelamente aos

quais também ocorrem pequenos bolsões e veios de apatita. De

modo similar a ocorrência da Apolõnio a brusca interrupção

do veio tabular principal parece estar relacionada a desloca

mento por pequenos falhamentos na direção N70°W com mergulhos

fortes para SW.
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Tabela 6 - Concentrações de urânio, tõrio e potássio na apatita,

vermiculita e de minerais pesados em sedimentos recen

tes de Gavião.

Rochas ou mineral Amostra Local ThtâTh UiAU K+AK

ppm ppm %

Apatita + Pirox PB-6

Apatita + Pirox PB-11

Apatita

Apatita

PB-7

PB-9

Apatita + Encaix.PB-8

Apatita

Vermiculita

PB-2

PB-10

Vermiculita BR-12

Vermiculita PB-13

Vermiculita PB-26

Minerais pesados PB-14

(sedimentos)

11±2,5 0,8+0,1

4,5+1,0 N.D.

Mina

Apolinário 310±31

Mina

Apolinário 720+72

Mina

Apolinário 1540*155 11+3,0 0,95+0,15

Mina

Apolinário 1780*180 3,5+0,8 N.D.

Mina

Apolônio 1140+115 1 1+0,2

Mina

Apolônio 1245+125 35+7,5 0,32+0,22

Mina

Apolinário 32+3,3 0,6+0,16 4,14+0,42

Idem 33±3,3 0,6+0,17 4,13+0,42

Idem 34+3,5 0,6+0,17 4,13±0,42

Idem 32+3,3 0,6+0,16 4,14+.0,42

Faz.

Renosa

Gavião

105±ll 0,7 • N.D.

T
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O perfil cintilomêtrico efetuado transversalmen

te ã faixa de piroxenito na ocorrência Apolinário apresenta

atividades maiores (1800 cps) no veio tabular de apatita(Fig.

13) do gue na ocorrência de Apolõnlo (Fig. 10), bem como a a

apatita ê mais rica em tõrio (1500 a 1800 ppm nas apatitas de

Apolinário, e 1140 a 1250 ppm nas apatitas de Apolônio) con

forme mostram os resultados das análises efetuadas por espec

trometria gama (Tabela 6). A análise comparativa do espectro

acumulativo e diferencial realizado sobre o veio tabular de

apatita nas duas ocorrências (Fig.11 e Fig. 14) já permitia

supor tal fato, pois, as atividades gama-total foram bem mais

elevadas em cada limiar na ocorrência de Apolinário (Fig.14).

As análises por difratometria a Raios-X realiza

das no laboratório de difratometria a Raios-X do Instituto de

Geociências da Universidade Federal da Bahia revelaram tra

tar-se de Fluor-Apatita o minério em questão

O mapa cintilomêtrico detalhado, com malha quadra

da de 20 x 20 m, realizado na área da ocorrência de Apoiinã

rio, abrangendo uma área de 136.000m (400m N-S por 340m E-W)

apresenta as linhas de maior atividade (400 cps) exatamente

sobre os locais onde ocorrem os veios de apatita, com exceção

da linha isogama de 400 cps mais ao norte em cujo local não

existe escavação. (Fig. 12). Neste caso foram coletadas amo£

trás do solo até a profundidade de 40 cm que apresentaram

fragmentos angulosos, parcialmente alterados de cristais de

apatita atingindo, algumas vezes dimensões de alguns cm, sen

do bastante sugestivo, nestas condições, para indicar a pre

sença do veio de apatita sub-superficialmente, neste.local. 0

alinhamento das linhas de maior atividade, bem como das isoga

mas em geral é na direção aproximadamente norte-sul.

2.2.4 - A radioatividade dos solos e sedimentos de Gavião

Os solos e sedimentos recentes de Gavião apresen

tam atividades variando de 45 a 200 cps- Os resultados das
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análises por espectrometna gama revelam teores de tõrio va

riando de 21 a 240 ppm, teores de potássio de 0,2 a 4%,enguan

to que o urânio apresenta teores inferiores a 1 ppa, na maio

ria das vezes não detetâvel pelo método usado. (Tabela 7). Os

solos desta região são, em geral, rasos, litólicos, e imatu

ros, com exceção dos solos aluviaís, de pouca expressão, e sî

tuados a margem do rio Jaculpe. Eles apresentam a mesma carac

terlstica das rochas da região, uma marcante abundância em

tõrio em relação ao urânio.

Os sedimentos recentes apresentam uma maior ou me

nor atividade gama total e consequentemente uma maior ou menor

concentração de tõrio diretamente relacionada a presença e peir

centagem de minerais radioativos na fração pesada, onde a mo

nazita é o minerali radioativo mais presente. A predominância

acentuada do intemperlsmo físico na região favorece a preser

vação de minerais que em outras circunstâncias seriam facil̂

mente alterados, e o regime irregular de chuvas na região favo

rece por sua vez, o desenvolvimento de pequenos depósitos Io

cais de minerais pesados por concentração mecânica.



Tabela 7 - Concentrações de urânio, tõrio e potássio nos solos e sedimentos recentes de Gavião

Tipo de solo
ou

sedimentos

Sd.areno-argiloso

Sd.areno-argiloso

Sd.areno-gros.

Sd.areno-gros.

Sd.areno fn

branco

SI argiloso

SI areno adjacente
a gng

SI argiloso

Sd minerais

Amostras

PB-9 2

PB-9 3

PB-9 4

PB-9 5

PB-97

PB-9 8

PB-9 9

PB-100

PB-14

Local

E2/5-Gavião

E5/2-Leito

riachio Gavião

E9/1-Leito

E9/10-Leito

riachão-Itatiais

E10/7-Itatiais

El0/11 margem

riachão

El/5-Kro 118
Itatiais

El/6-Km 116

E9/6-KIU 119

Faz. Renosa

Th±ATh

ppm

160 ±16

16,6±0,2

1,44+0,35

9,6±1,2

11±1,3

0,82+0,25

107+11

240±25

21±2,3

105+11

U+AU

ppm

0

0,5±0,2

0

0,5±0,16

0,54±0,2

0,07+0,05

0,13

0

0

0,7

K+AK

%

1,84 ±0,19

l,42±0,15

0,22±0,03

2,0±0,2

1,82±1,85

0

3,96+0,40

2,11+0,31

0,2±0,03

N.V.

K/U

2,

-

4,
3,

0

**

;

-

64

3

4

30

Th/Ü

3,13

-

20

20

11,4

**821

***159

Obs.:
Gama total
cps

70

60

50

190

100

45

80

100

55

60

** Valor menor ou

*** Valor maior ou
no máximo igual ao indicado

igual ao indicado
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2.2.5 - A repartição radiogeolõgica e sua interpretação

0 termo repartição radiogeolõgica é aqui empregado
referindo-se a distribuição dos elementos radioativos naturais
(U,Th,K), ou das relações entre eles (K/U,Th/U,Th/K) ou qual_
quer outro tipo de relação similar, ou ainda a radioatividade
global medida através da radiação gama, e seu relacionamento
com as rochas, sedimentos, solos, minerais, e além disso com o
ambiente geológico e processos envolvidos. Sempre que a radio
atividade e a geologia estejam diretamente relacionadas de al̂
guma forma, no ambiente natural, admite-se que se esteja tratan
do de Radiogeologia. Assim sendo, radiogeologia não significa
apenas a distribuição dos elementos radioativos nas rochas.

A característica marcante da repartição radiogeo
lógica na área estudada é um elevado teor em tôrio em contras^
te com a quase ausência de urânio, bem como um enriquecimento
em potássio associado as ações metassomãticas durante os proce£
sos de mineralização.

As características mais importantes da repartição
radiogeolõgica da área estudada e sua interpretação podem ser
resumidas como segue:

1 - 0 enriquecimento em tõrio se reflete nos pro
cessos de mineralização conforme mostram os
resultados da tabela 6 onde se verifica que :

a) A apatita de Gavião ê radioativa sendo sua
radioatividade anomalamente elevada devi^
da principalmente ao tõrio.

b) Os veios mais possantes de apatita, na área
estudada, são também aqueles que apresen
tam maiores teores de tório (1540 a 1800
ppm de tõrio na apatita de Apolinário con
tra 1250 ppm na apatita de Apolonio), su
gerindo um relacionamento entre a abundân
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cia do elemento traço (tõrio) e a potência

lidade de mineralização. Outras ocorrên

cias de apatita conhecidas na região são

também toriferas (Erichsen, 1936), não ha

vendo, entretanto, referência ao relacio

namento entre os teores de tõrio e a pre

sença dos velos de apatita, sendo esta ape

nas sugerida para a área estudada.

c) Há uma tendência de diminuição do teor de

urânio proporcionalmente ao aumento do

teor de tõrio, tanto na apatita como na

apatita mais rocha encaixante, enquanto

que há uma tendência de aumento do teor de

potássio proporcionalmente ao aumento do

teor de tório (Fig. 15). Este fato sugere

um relacionamento da mineralização com os

pegmatitos. Tal fato é corroborado pelos

trabalhos de campo que evidenciaram que to

das as ocorrências de apatita conhecidas

na região estão encaixadas nos piroxenitos.

Além disso os jazimentos de apatita são ex

pressivos apenas onde os diques de pegma

tito que cortam o piroxenito mineralizado

são de composição sienitica, evidenciando,

desta forma um perfeito controle litológi^

co dos jazimentos.

2 - Os piroxenitos verdes ou brancos (alterados)

apresentam teores de tõrio relativamente ele

vados para rochas ultramâficas atingindo até

49 ppm (tabela 8). O mesmo fato se verifica

em relação ao potássio com teores de 0,15 a

1,45%. Os teores de potássio excessivamente

anômalos de 3,19 e 7,39% são devidos a amos;

trás do contato piroxenito-dique pegmatltico

que englobaram feldspatos potássicos deste úl

timo.
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O urânio apresenta teores baixos (normais para ro

chás ultramáficas) variando de não detetãveis a 2,6 ppm, com

uma leve tendência de aumento proporcional ao teor de tório

nos piroxenitos verdes, e de diminuição nos piroxenitos bran

cos, o mesmo acontecendo em relação ao potássio. (Fig. 16,(A)

e (B) ).

3 - Nas demais rochas mâficas, ultramáficas, meta

basitos e ultrametabasitos o comportamento é

semelhante.

Os anfibolitos apresentam teores de tôrio de 0,5

a 7 ppm, urânio sempre inferior a 1 ppm, e potássio variando

de 0,2 a 2,2%. (Tabela 8), \^rificando-se uma tendência do au

mento dos teores de urânio e potássio com o aumento do teor

de tório (Fig. 16 (A) e (B) ). Os maiores teores nos anfibo

litos são observados no contato com os gnaisses.

Os granulitos básicos apresentam teores de tório

de 2 a 250 ppm, de urânio de não detetável a 2,6 ppm, e de

potássio de 0,2 a 2,5% (Tabela 8), verificando-se uma diminui

ção no teor de urânio e aumento no teor de potássio com o au

mento no teor de tório (Fig. 16 (A), e (B) ).

4 - As rochas metamõrficas silicatadas (granuljL

to, biotita-gnaisses, gnaisses porfiroblásti

cos, migmatitos, gnaisses graníticos) apresen

tam uma tendência geral bem similar de aumen

to do teor de urânio e de potássio com o au

mento do teor de tório, e uma diminuição no

teor de urânio com o aumento no teor de potass

sio, com excessão dos granulitos ácidos apre

sentam um comportamento inverso: aumenta o

teor de urânio com o teor de potássio (Fig.17

A, B e C). Os gradientes das relações Th x U

são quase os mesmos para cada uma destas ro

chás. Entretanto, os gradientes das relações

Th x K e U x K são bem distintos, o que per

mite diferenciá-las em função da repartição

dos elementos radioativos.



Tabela 8 - Concentrações do tõrio, urânio e potássio nas rochas mãficas o ultramãficas, metabasitos e ultra

metabasitos da região de Gavião.

Rocha Amostra

Anfibolito alt.}.
n m • ••

Paleossoma anf._

Anfibolito 'ü
H

N »

n ••

M

n

n " >

H

M

n

Anfibolito alt.

Contato c/gnaisse

Anf. c/gnaisse

PB-77

PB-78;

PB-79.

PB-117

PB-114

PB-84

PB-83

PB-86

PB-87

PB-88

PB-89

PB-90

PB- 82

PB-25

PB-22

Local

E4/1 Gavião

E4/1

E6/17 "

8/4-11 "

7/4-4 "

8/4-10 "

8/4-9 "

9/4-6 "

16"4-3 "

16/4-4 "

16/4-5 "

16/4-7 "

7/4-15 "

Km 118 "

Km 118 "

Th±&Th

(ppm)

4,2+0,5

5,6+0,8

2,5±0,4

0,5+0,2

2,8±0,3

l±0,2

1,9+0,26

4,4±0,46

3,8+0,4

0,5±0,2

0,85+0,18

0,36±0,ll

6,7+0,7

4,5±0,5

7,0±0,7

UifiU

(ppm)

0,9+0,2

0,8±0,2

0

0,2+0,06

0,85±0,20

N.D.

0,2+0,06

0,l±0,04

0,60+0,12

N.D.

N.D.

0,1
0,7±0,15

0,4+01

0,4+0,1

K*flK (K/ü):104

(%)

0,54±0,06

0,52±0,06

0,51±0,05

0~ 35±0,04

0,62+0,06

0,27+0,03

1,82+0,18

0,82+0,08

2,24±0,22

0,3±0,04

0,3±0,04

0,17+0,02

1,32+0,13

0,9+0,09

1,15+0,12

0,63

0,65

1,84

0,66

9,9
8,2

3,7

5,6

2,0

0,2

2.9

Th/U

4,9

6,98

2,59

3,06

10,3
44

6,3

11,6
10,1

11,1

16,7

K/Th

-

0,7

0,2

0,3

0,96

0,16

0,55

0,6

0,35

0,47

Gama
total Obs:
cps

55

65

60

55

55
55
55

60

55
55

55

50

ü5 Tenden
cia a
gnaisse
granodto-
rltiço ~



Tabela 8 - (continuação)

Rocha Amostra Local ThiATh
(ppm)

KlfiK Th/U K/Th
(ppm)

Gama
total Obs:
cps

Piroxenito verde
N

n

M

M

H

n

Granulito

Granulito
N

*

W

H

n

Granulito
H

xanolito

branco

branco

verde

verde

branco
verde
básico

básico
n

n

ti

n

n

M

Básico(
M

anti

bolitico

PB-60

PB-163

PB-81

PB-127

PB-129

PB-136

PB-128

PB-151

PB-152

PB-121

PB-123

PB-124

PB-142

PB-143

PB-144

?)PB-119

PB-155

PB-23

E7/BD Gavião

E7/DE

E7/12A

9/4-2

9/4-6

15/4-2

9/4-5

E2>27B

E/2A/D

7/4-17

8/4-3

8/4-4

16/4-11 "

16/4-12 "

16/4-12 "

7/4-13

E4/1

6 Km NEde "

45±5

7±0,9

5,8+0,6:
49±5

10+1

16+1,8

29+0,3

66+7

30+3,2

43±4,3

4,7±0,5

253+25

11,7±1,3

3,2±0,3

l,9±0,35

3,5+0,4

8±1

2,8+0,3

2,63+0,54

1,0+0,3

0,32±0,08

N.D.

1,15+0,24

0,55+0,17

0,7+0,3

N.D.

0,25*0,20

N.D.

0,53+6,12

0,23±d,14

0,12±ÔT07

N.D.

0,4±0,L

0,55+0,17

N.D.

1,2+0,14

0,78±0,08

1,45+0,15

3,19+0,32

0,14+0,02

0,21+0,03

7,"39±0,74

0,52i0,06

l,37±0,14

l,59±0,16

1,73±O,18

2 -,3 2 ±0,2 4

0,70±0,70

2,49+0,25

2,39+0,24

0^48±e,X)5

0,21+0,03

5,5+0,05

0,46

0,8

4,5

0,12

0,38

10,55
—

5,36

3,28

3,08

20,2

1,2

0,38

———

16,9
6,9

18,1

8,68

14,5

41,42

118,4

8,92

50,87

17,9

8,8

14,45

0,026
0,110

0,250

0,065

0,014

0,013

0,255

0,078

0,045

0,037

0,368

0,009

0,059

1,13

1,25

0,137

0,026

55
50

55
75

65

65
70
110
68

70

65

110

65

55
65

60

65

1,96
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5 - Nos gnaisse graniticos a não linearidade das

relações Th x U e U x K indicam um enriqueci

mento relativo em urânio que ê tanto mais acen

tuado quanto menor for quantidade de potássio

na rocha (Fig. 17 A, B e C). Estes resulta

dos estão em oposição com resultados obtidos

em diversas localidades do mundo para rochas

igneas, como por exemplo nas lavas vulcânicas

do "Lassen Volcanic National Park California,

E.U.A. " (Evans et ai, 1935, 1941; Nockolds

et ai, 1953; Adams et ai, 1953; Adams et ai,

1954) onde há uma perfeita correlação entre o

teor de urânio e de potássio, com boa linea_

ridade das relações K-0(%) x U (ppm), em ro

chás que variam de basalto, piroxenitos até

'riolitos, passando por andesitos e dacito, o

que indica que o urânio e potássio foram siste

maticamente concentrados na fase líquida durari

te a diferenciação. Os dados de Lassen mostram

que a diferenciação produziu um enriquecimento

de 4 vezes no urânio nas lavas mais ácidas

(que no caso não ê tão extrema, culminando com

dacito). 0 gradiente KjOd) para U(ppra), em

Lassen, de 0,75 indica que o urânio, foi con

centrado mais rapidamente que o potássio

(Adams, 1954).

As rochas de Gavião são metamõrf^

cas provenientes de um primeiro episódio regio

nal que atingiu fácles granulito, e, posterior

mente um metamorfismo retrogrado até a fácies

anfibolito, podendo ter regredido até a fácies

xisto verde. Apenas os grahulitos ácidos

(maior grau de metamorfismo) apresentam um coin

portamento similar àqueles de Lassen.
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6 - Os dados da tabela 9 são indicativos de que

tanto na fase de granitização como de migraati

zaçâo, e formação de rochas de grau de metamoir

fismo menor que da fãcies granulito hâ um en

riquecimento em potássio proporcional ao tôrio,

que ê contrastante com a dispersão em relação

aos granulitos ácidos (Fig. 17 C ) , e, que o em

pobrecimento em urânio com o aumento do teor

em potássio estaria associado ao próprio pro

cesso de metamorfismo retrõgado.

7 - As intrusões de diques pegmatíticos (PB-3 e

PB-107; tabela 9) no gnaisse granítico (PB-106,

tabela 9) apresentam teores de tório muito

mais baixos (69 e 48 ppm, respectivamente) que

,no gnaisse encaixante (800 ppm), verificando-

se o contrario em relação ao potássio (3,3 e

5,6% de K nos diques pegmatíticos e 1,76% de K

no gnaisse). Este fato é sugestivo de que o en

riquecimento regional em tório não está asso

ciado ás soluções ou aos processos magmáticos,

mas aos processos metamorficos ou ã própria

repartição radiogeolõgica nas rochas originais,

enquanto que um enriquecimento em potássio é

sugerido pelos dados.

8 - Ha uma ampla variação nos teores de urânio, to

rio e potássio (Tabela 9) nestas rochas que po

de ser resumida assim :

a) Nos granulitos intermediários as. concentra

ções oscilam de 3,3 a 74 ppm de tório, de

1,6 a 2,6% de potássio, e o urânio não foi

detetado por espectrometria gamas nestas ro

chás.

b) Nos granulitos ácidos as concentrações osci

Iam de 2,3 a 230 ppm de tório, potássio de

0,5 a 6,4%, e urânio de não detetado a 2,4

ppm.



Concentrações de tôrio, urânio e potássio nos granulitos (intermediários • ácidos), gnaisse • migmati
Tabela 9 -

tos e diques pegmatiticos na região de Gavião

Th±ATh U:AU K±£K Atividade
Rocha Amostra Local (K/U):10* Th/U K/Th Ob«.

(ppm) (ppm) (*) (cp«)

Granulito Interm. PB-150 E2/2 Gavião km 118 74±8 N.D. 1,31*0,14 — 55 0,017
Granulito Interm. PB-115 7/4-6 Gavião 24±3 N.D. 1,86*0,19 60 0,077
Granulito Interm. PB-116 7/4-8 Gavião 3,3*0,4 N.D. 2,81±0,28 55 0,851
Granulito Interm. PB-121 7/4-17 Gavião 43,0±4,3 N.D. l,59±0,16 — 70 0,037
Granulito ácido PB-153 E3A/0 K» 115 Gavião 8230±23 N.D-; 3,78±0,38 — 75 0,016

" Gn Qf PB-156 E4/2 Km 115 Gavião 13±1,4 0,9±0,2 3,78*0,38 4,3 15,4 60 0,290
" Gn Qf PB-164 E7/12 km 112 Gavião 2,34±0,48 1,0+0,3 1,78*0,18 1,8 2,3 85 0,76
" Gn Qf PB-166 E7/128-lHnll2 Gavião 17±2 N.D. l,16±0,12 — 60 0,068
- Gn Qf PB-168 Ell/0 kml21 Itatiara 152+15 2,44+0,77 3,0±0,3 1,26 62,2 450 0,019

alterado PB-169 E/2/0 Kml22 Itatiara 3,75+0,4 0,32+0,26 0,68*0,07 2,13 11,8 55 0,181
Granul.ácido Gn Qf PB-170 E/2"6 Km 122 7,8+0,8 1,26*0,25 0,48 + 0,05 0,38 6,19 55 0,061

" 3n Qf PB-171 El2c/0 Iln 121 4,8+1 0,23i0,13 0,77 + 0,08 3,4 35,2 60 0,056
11 Gn Qf PB-113 834-3 Gavião 7,3 + 0,9 N.D. 3,92 + 0,4 — 60 0,537

milonitizado
Granulito Gn Qf PB-132 14/4-4 Riacho da onça 2,8+0,3 0,3±0,l 3,73+0,37 14,3 10,8 55 1,33
Granulito Gn Qf PB-135 14/4-9 Gavião 12+1,4 N.V. 6,45+0,65 — 65 0,537
Granulito ácido PB-144 16/4-3 Gavião 10,7+0,4 0,59+0,54 3,24+0,08 5,51 18,2 68 0,302
Granulito ácido PB-177 14/4-9 Gavião 12,4±*3 N.D. 5,5+0,55 — 65 0,443
Granulito ácido PB-141 16/4-10a

t7,25)ro de gavião) 28±3 0,7+0,2 4,0+0,4 5,7 39,7 60 0,34
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Rocha Amostra Local
ThiATh

(ppm) (ppm)

K+&K Atividade
(K/U):10* Th/U K/Th Ob».:

(%) (cps)

Gnaisse Gr Porf.
Biotitico

Gnaisse gr an*. Porf.

" gran.Porf.
Biotitico

Migmatito

Migmatito

Gnaisse Migmatitico
m M

Migmatito

Gnaisse Migmatitico

PB-130

PB-122

PB-131

PB-174

PB-175

PB-176

PB-178

OP-25

PB-140

14/4-2 Pereira

8/4-1 Gavião
14/4-3

23/3-1

23/3-3

14/4-1
9/4-4 <

Pereira

Gavião

Gavião
Gavião
Gavião

Ponte sobre o Rio
Itapicuru-Mirim

16/4-8 Gavião

Gnaisse Migmatitico
soma anfibolitico PB-172
Gnaisse Migmatitico PB-158

Kilonito Qf PB-165

Milonito Qf PB-101

Kilonito Qf PB-102

Milonito Qf PB-103

Kilonito alterado PB-104
Milonito PB-105

E6/7 Km 113 Gavião
E5/5 Km 112 Gavião

E7/120 Kmll2 Gavião

Ell/0

E11A/0 Km 121

E12/0 Km 121

E13/1HH 123
El1/1 Km 121

222+2,4 N.V.

26 + 3

12,3+1,3

42,5+4,3

62+6

8,2+0,9

11+1,2

29±3

N.V

0,6+0,17

0,6

0,9

0,4+0,1

N.V.

0,25±0,09

4,0+0,4

2,16+0,22

0,63±0,36

3,!

2,l±0,21

4,0±0,4

2,77±0,27

3,7±0,38

5,5+0,7 0,62±0,16 3,0+6,3

7,5±0,2

23*3

45+5

l,4±0,16

1,9+0,3

2,4+0,4
14,7±0,27

N.V.

N. V.

l,5±0,4

0,04*0,02

N.V.

0,3+0,1

N.V.
0,3±0,3

0,440,03

0,440,04

4±0,4

0,l8±0,02

0,48+0,05

0,44±0,05

1,17+0,04

6,05 20,5

7,0 77,2

2,4 73

10 20,5

14,8 113,5

4,83 8,74

2,6

4,4

1,6

3,48

29,1

34,3

6,3

48,:

60 0,018

65

60

60

70

65

65

95

70

55

55

55
65

0,083

0,295

0,091

0,033

0,487

0,251

0,127

60 0,054

0,053

0,174

0,088

0,128

0,068

0,252

0,183

0,079

Ul



Tabela 9 (continuação)

Rocha Amostra Local
Th+ATh U+ÍAU K+fcK Ativ idade

(K/U):10w Th/U K/Tk Obs . :
fppra) (ppm) - (%) (cps)

Milonito Qf

" Mub.

- Qf

Gnaisse granodio
ritico ~"

Serpetinito

Granulito básico

PB-154 E4/1 açude Gavião 16±2

PB-155 E4/1 Km 115 8±1

PB-138 16/4-1 Gavião 41±4

PB-120 7/4-14 Km 112 Gavião 40±4

PB-146 27/4-2 Ipirâ Baixa 3,7+0,4
Grande

PB-147 27/4-3 Ipirã Baixa 11+1
Grande

2,2+0,5 5,7±0,6 2,6̂

0,6+0,2 0,2+0,03 0,38

0,27+0,24 1,59+0,16 5,9

N.Vr l,92±0,19

0,5+0,11 0,1+0,01 0,2

2,8±0,6 0,2+0,02 0,06

7,
14
3
,4

152

—

7,

3,

—

4

75

65
65

70

70

68

70

0,356
0,025

0,038

0,048

0,027

0,018

Nota: Gr.

Gross.

Porf.

Anf.

ub.

Mub.

granitico

grosseiro

porfiroblastico

anfibolito

ultrabãsica

mataultrabãsica

Peg. Pegmatitico



58.

c) Nos gnaisses graniticos oscilam de 12 a

3500 ppm de tório, urânio não detetado a

13 ppm, potássio de 1,7 a 6,4% (com exce

ção de uma única amostra com 0,7%).

d) Nos biotita gnaisses, oscilam de 5 a 38

ppm de tõrio, de não detetado a 1,2 ppm

de urânio, e de 0,8 a 3,5% de potássio.

e) Nos gnaisses porfiroblásticos o urânio oss

cila de não detetado a 1,8 ppm, potássio

de 2,1 a 4%, e tório de 9 a 220 ppm.

f) Nos migmatitos e gnaisses migmatlticos, os;

cilam de 5,5 a 62 ppm de tõrio, urânio não

detetado a 0,9 ppm, e potássio de 2,1 a

4%.

g) Nos milonitos (destas rochas), as concen

trações de 1,4 a 45 ppm de tõrio, urânio

de não detetado a 2,2 ppm, e potássio de

0,2 a 5,7%. Há uma tendência geral de pro

poreionalidade no aumento dos teores de

urânio e potássio com o aumento no teor

de tório (Fig. 18 A, B, C ) .

9 - As análises das lâminas petrográficas e os

resultados da espectrometria gama evidencia

ram os minerais monazita, apatita, zireão (e

o seu isomorfo a torita), allanita, xenoti

ma, magnetita, e com menor ordem de importân

cia biotita como minerais responsáveis pela

elevada radioatividade destas rochas. Esta

assembléia mlneralógica é idêntica â encon

trada por Lassen et ai (1942, 1947) e Phair

(1942) num granodiorito típico (Woodson Ba

tólito, Califórnia), em um granito calcoal^

calino (Rathlesnake granito, Batólito da Ca

lifórnia), e um granito sódico (Granito Con

way, White Mountains, New Hampshire).
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10 - Foi observado nas lâminas petrograticas destas

rochas a substituição dos minerais máficos (Hi

perstèniOy Hornblenda. biotita» por magnetita(Po

tomicrograíias 4y5y6r7 e 22). Este fato indica

condições suficientes para oxidar o urânio tetra

valente pata hexavalente. que por sua vez forma

ria compostos solúveis de urânio e portanto pas

siveis de uma maior mobilidade que dos compostos

tetravalentes, o que em parte poderia explicar

a quase ausência de urânio na região, contrastar»

do com as concentrações anomalamente elevadas de

tório.

11 - Os "trends" de maior atividade gama total, que

se refletem numa maior concentração principalmen

te de tôrio, e subsidiarlamente de potássio (Ta

belas 6 a 9 mapa radiomètrico de Gavião, em ane

xo) apresentam-se alternados com faixas de menor

atividade, consequentemente teores menores de to

rio e potássio. Localmente, pequenas faixas de

maior atividade estão alinhadas transversalmente

a estrutura regional alinhadas com o "trend" de

fraturamento na direção N70°W e E-W que é a dire

ção preferencial das faixas de milonitizaçio ob

servadas na área estudada (mapa radiomètrico da

área de Gavião, anexo).

12 - As amplas variações das concentrações de tório

em cada tipo de rocha, e as faixas de variações

diferentes para cada litologia são bastante su

gestivas de que esta repartição,, em relação, ao

tório estaria associada a processos sedimenta

res na formação das rochas originais com poste

rlor enriquecimento local associado às intrusões

pegmatiticas nas zonas mineralízadas..
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A composição quartzltica dos gnaisses e paragnais

ses, as sugestivas indicações de estratificação através de

bandeamentos miner et lógicos bem definidos, e a alternância li

tológica regular sugerem também uma origem sedimentar para a

seqüência de rochas hoje metamôrficas. A seqüência de rochas

a oeste de Gavião constituindo uma unidade granulito-gnaissi^

ca com corpos lenticulares de anfibolitos e intercalações de

faixas de paragnaisses teriam como rochas originais arenitos

argilosos com intercalações de natureza pelítica. A grande

variedade petrográfica dos granulitos de ácidos até básicos,

com associações mineralógicas bastante diferenciadas sugere

uma origem sedimentar para estas rochas. A sua composição mi

neralógica com m. '.s de 40 ou mais de 50% de plagioclãsio, con

tendo hiperstêni<~ diopsldio, hornblenda e uma elevada perceit

tagem de quart, J reforçam a nossa interpretação quanto a ori

gem destas rochas. Os granulitos quartzo-feldspãticos teriam

se originado, provavelmente, de arcõsios ou arenitos argilo

sos, os granulitos intermediários de rochas carbonáticas baj|

tante impuras, e os granulitos básicos de rochas calco-pelíti

cas. Além disso, a presença na área de rochas carbonáticas e

dolomíticas calco-sllicatadas também reforçam estas interpre^

tações.

Em Nova Ipirã, 30 km ao sul de Gavião, em traba

lhos preliminares de reconhecimento geológico, foram identifi

cados extensos corpos de mármore dolomltico, num dos quais a

través de inúmeras escavações pode-se estimar reservas superio

res a 200.000 toneladas, bem como extensas e volumosas ocorren

cias de calcita (Fujimore, 1972 comunicação verbal). Nas ocor

rências de apatita de Cabeceira-Mandacaru são conhecidos afio

ramentos de calcita com inclusões de especularita, sendo os

piroxenltos, em sua maioria, diopsiditos com granada e frequen

teme :t<3 com quartzo livre, o que permite estender para toda a

seqüência de rochas da região de Gavião uma origem sedimentar,

com manifestações intrusivas sob a forma de diques e uma migma

tização heterogênea predominante sobre a área.
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1 3 - 0 fato de a apatita estar sempre encaixada nos

piroxenltos, e as análise difratometricas a

raios-X revelarem a presença do flúor (Flüor-

apatita), bem como as maiores concentrações

de apatita apresentarem também os mais eleva

dos teores em tório, e ainda a tendência do au

mento no teor de potássio, além dos resultados

dos estudos petrográficos e mineralõgicos atra^

vês das secções delgadas, são sugestivos de

uma interpretação da gênese das jazidas de apa

titã pela interação de dois processos:

1) Metamorfismo sobre sedimentos de natureza

calco-pelítica deram origem aos piroxenitos

(diopsiditos) com as variações observadas

nestas rochas de composição calco-magnesia

na sugeridas pela presença da calcita, tre

molita e epidoto nelas observadas. 0 diopsl^

dio i um produto resultante da instabilida

de da tremolita em condições de temperatu

ra mais elevada.

2) O enriquecimento em tõrio e potássio, bem
como a presença do flúor, são conseqüência
das ações metassoinaticas relacionadas âe in
trusões pegmatlticas sienlticas que in-fiJL
trando-se nos piroxenitos e digerindo-os
em parte e nas zonas de composição mais cal
cicas (diopsldicas) deram origem ou contri
buiram em larga escala para a formação das
concentrações de apatita.

A litologia original e o metafo£

fismo são os maiores responsáveis pelos j£

zimentos, com contribuição das ações meta£

somáticas posteriores. As zonas mais cã̂ L

cicas, fosfatadas e ricas em tõrio já deve

riam existir nos sedimentos calco-pelíticos

ou em parte terem sido concentrados e segre

gados durante os processos de metamorfismo.



62.

A presença da apatita em multo menor

quantidade nos piroxenitos onde não estão presen

tes os pegmatitos sienlticos, em pequenos cris

tais disseminados em faixas preferenciais, e sua

expressiva concentração em veios tabulares de

apatita nestas rochas, associados à presença

dos pegmatitos sienlticos, reforçam estas inter

pretações.

14 - A área prospectãvel da associação apatita tõrio

está relacionada a presença de piroxenitos, e no

caso específico de Gavião a aba leste de uma es

trutura anticlinal. A concordância dos meta-

ultrabasitos (piroxenitos e outros tipos de ro

chás) com a estrutura regional dos gnaisses e

migmatitos encaixantes onde eles ocorrem como

faixas paralelas de 50 a 150 m de largura com ex

tensões continuas que variam de 16 km a dezenas

de metros formando corpos lenticulares facilita

bastante a orientação dos trabalhos de prospec

ção. Exposições destas rochas mineralizadas são

conhecidas desde Ipirá (Erichsen et ai, 1936)

até noroeste de Gavião numa extensão superior a

100 km, com prolongamentos para o norte até a

Serra de Itiúba. Esta Serra é formada de gnais

ses sienlticos considerados como ambiente favo

rãvel a formação de jazimentos de apatita nestas

circunstâncias.

Com base na espessura média de cada

uma das cinco faixas de piroxenito (50m) e exten

são total de 100 km obtém-se uma área' potencial^

mente mineralizada prospectãvel pelos métodos

gamamétrlcos de S = 0 , 0 5 0 x 5 x 100 = 25 km .
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15 - A atividade das rochas encaixantes é de 10 a

17 vezes menor que a da apatita este importan

te contraste radiomêtrico pode ser utilizado

para :

a) a prospecção direta da apatita;

b) para auxiliar o mapeamento geológico de de

talhe;

c) para se estimar o potencial da área do pon

to de vista econômico (Po*-^ se a associa

ção P2°5
 e radioatividade continuar ao loii

go da faixa de ocorrência de apatita.

16 - Ambientes geológicos de migmatitos com depó

sitos de minerais radioativos tem sido encori

trados em diversas localidades do mundo, simi

lares a este de Gaviâoc Lang (1952) denominou

de depósitos migmatltlcos ou xistos pegmatí

ticos ãs rochas híbridas resultantes da m j £

ção ou migmatização com rochas metamórficas

regionais, consistindo de bandas pegmatiticas

dificilmente distinguiveis e faixas graníti^

cas grosseiras alinhadas com bandas de rochas

metamórficas regionais, injetadas, recrista

lizadas ou metassomaticamente alteradas,poden

do conter um teor relativamente uniforme de

minerais radioativos, economicamente explora

veis . São deste tipo alguns depósitos do dis

trito de Halliburton-Bancroft do Sul de Ontá

rio (Satterly e Hewitt, 1955), os da área do

Lago Charlebois, Saskatchewan (Roblson,1955B)

com torlta, vucolita, esfeno, monazita como

principais minerais radioativos e acessórios

de sulfetos. Na região do Lago Herb-Manitoba,

na zona de contato de pegmatltos com metasse

dimentos são reportados teores de 0,15 a 20%

de U^Og em faixas de 3 a 5 m de largura e
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250 m de comprimento (Canadian Geol. Survey, 1953) .

Enquanto nos jazimentos acima reportados a relação

U:Th=10:lr na região de Gavião há um enriquecimento em

tôrio sendo a situação inversa, onde a relação Th/U é

sempre superior a 5 com tendência a assumir valores in

finitamente elevados em face do urânio se tornar menos

visível (tendendo a zero), pelo menos dentro das liiai

tações do método da espectrometria gama aqui emprega

do, a proporção que o tório assume teores elevados na

rocha e o urânio não acompanha este enriquecimento.

17 - Seria impróprio calcular reservas de apatita pela cor

relação entre teor de tõrio no piroxenito-potencialidíi

de do jazimento e os valores gama total medidos, ten

do em vista o limite de profundidade de investigação

do método de 0,3 a 0,4 m nos solos e rochas, nível on

de predomina o material alterado da rocha. Este não se

ria representativo dos teores do minério na rocha, sen

do apenas indicativo de sua existência. Com dados obt̂ L

dos na superfície apenas uma estimativa da área poten

cialmente mineralizada e mais favorável ã ocorrência
2

de apatita pode ser feita (25 km , item 14).

Em face da não disponibilidade de recursos

financeiros para execução de um programa de sondagens

e abertura de trincheiras na área com o fim de obter

dados que permitissem a cubagem da apatita, não se tor

na conveniente neste ponto especular sobre a tonela

gem do minério existente.
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2.3 - Anomalia radioativa dos conglomerados da Formação do

Córrego na Mina Canavieiras

2.3.1 - Revisão histórica

Apesar de ser conhecida e lavrada em peque

na escala desde o século XVII a ocorrência de ouro da

Serra de Jacobina (Paiva, 1942, Souza 1942) e da exi£

tência de vários garimpos antes da década de 1950, en

contrava-se em franca fase de lavra na Serra do Corre

go, na Mina Canavieiras, e desde 1930, na Mina Gomes

Costa no morro de Vento, somente em agosto de 1953 é

que foi descoberto o urânio na Serra de Jacobina por

Bateman, J.D. 1958) através de uma amostra por ele

analisada por métodos químicos no Canada que apresentou

0,10% de U3Qg. Dos trabalhos realizados durante maio

de 1954 na Serra de Jacobina, especialmente na Mina Ca

navieiras e dados de trabalhos de outros autores (Fia

hery, G.F., 1950, 1952; White, M.G.1955 e 1956;Schnnel

mann, G.A., 1955; Roscoe, S.M. 1957) Bateman con

cluiu que :

1 - "Toda a radioatividade significante e depósitos

econômicos de ouro de Canavieiras estão confinados

ao nível piritoso".

2 - "A maior parte do urânio e pirita estão concentrei

dos sobre espessuras de 60 cm a 1 metro da parte

central do "reef" piritoso lavrado na Mina. Dentro

desta secção o teor de ouro é maior que a média, e

o teor de urânio é estimado em 0,05% de U^Òg, po

dendo apresentar amostras individuais com mais de

0,4% de U3Og.

3 - Estes depósitos são similares aos de Blind River

(Ontario, Canada) e de Witwatersrand (Africa do

Sul) e produtos de um ciclo metalogenético siini

lar de erosão, sedimentação e deposição mineral

restrita ao Pré-Cambriano superior.
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Cordani (1969) obteve para os filitos e xistos de

Serra de Jacobina idades concordantes de 183O±9Om.a. (Rocha to

tal) pelo método K-Ar, obtendo uma isõcrone de 2.000m.a. Este

dado coloca os eventos formadores da Serra de Jacobina no Prê-

cambriano médio.

Numerosos trabalhos sobre a estratigrafia e estru

tura da Serra de Jacobina tem sido desenvolvido (Branner, J.C.

1910; Paiva, G. de 1942; Souza, H.C.A. de 1942; Kegel, W.

1959 e 1963). Os de Cox et ai (1964 e 1967) e de Mascarenhas

(1968) são os mais completos e detalhados sobre este aspecto,

reportando-se a parte Sul e Norte da Serra de Jacobina, rerpec

tivamente, sendo responsáveis pela conceituação estratigráfi

ca e estrutural atualmente aceita.

Diversas publicações tem se reportado ao relaciona

mento ouro urânio-pirita e a gênese destes jazimentos (White,

1955, 1956, 1957, 1961 e 1964; Guimarães, 1956; Oliveira,1956;

Cox, 1964 e 1967, Gross, 1964, 1968). White (1961 e 1964) e

Cox (1964 e 1967) concluem por uma origem epigenética a partir

de soluções hidrotermais, pelo fato de não encontrarem evidên

cias de um perfeito controle dos jazimentos pelas feições sed_i

mentares, ou não favorecerem qualquer unidade litolõgica. En

tretanto dos dados apresentados por Cox et ai (1964) e White

(1964) pode-se concluir que há uma unidade litolõgica pronun

ciadamente favorecida com a mineralização, o nível piritoso,

que a mineralização não está controlada ou favorecida pelo sis

tema de fraturas e falhamentos, sendo ele mais acidental ou Io

cal do que geral.

Gross (1964 e 1968) a partir de estudos detalhados

na área da Mina Canavieiras e, continuando o estudo comparati

vo já iniciado por Bateman (1958) de correlação destes depósi.

tos como os de Blind River (Ontario, Canadá) e de Witwaters»

rand (África do Sul) conclue que :

1 - As camadas de conglomerado com quartzito ocor_

numa extensão superior a 80 Kms no bordo Oes

te da Serra de Jacobina.
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2 - Numa secção da Mina Canavieiras há 28 camadas

de conglomerados de espessuras superiores a

0,5m) totalizando cerca de 145 m em uma sec

çio estratigrãfica de 5 55 m.

3 - Virtualmente todos conglomerados contêm no mí

nimo pequena quantidade de ouro na matriz eri

tre osseixos, e as concentrações econômicas

de ouro ocorrem nas camadas frontais das es

tratificações cruzadas, o que suporta uma or_i

gem de placer para o ouro.

4 - "Placer" original de ouro sofreu uma redis

tribuição dentro dos conglomerados durante pe

rlodos de dobramentos, metamorfismo e intru

são.

5 - A presença da picheblenda e a íntima associei

ção da pirita com ouro nas amostras com ele

vada concentração de ouro sugerem que se o

urânio e a pirita foram singenéticos eles fo

ram remobilizados durante o estágio de solu

ção . Gross (1964) sugere uma correlação dire

ta entre a radioatividade e o teor de ouro no

nível piritoso (Fig. 19) .

Os trabalhos de Gross (1964 e 1968) White (1956,

1957, 1961 e 1964), Cox et ai (1964) e Cox (1967), apesar das

interpretações controvertidas sobre a gênese dos jazimentos,

evidenciaram que o ouro está preferencialmente concentrado no

nível mais piritoso dos conglomerados quartzíticos, e que o

teor de urânio é baixo nos conglomerados conforme pesquisas

de White (1961) cujos resultados transcrevemos abaixo.

Reef Largura de afloramentos U3°« equivalente

amostrados

Maneiro 300 m 0,001

Holandês 420 m 0,001

Liberino 375 m 0,001

Piritoso 350 m 0,006
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Com intuito de obter dados adicionais que pudessem

solucionar parte destas controvérsias, e com a finalidade de ve

rificar a possibilidade de orientar a prospecção e a própria

lavra do ouro com auxilio da gamametria, concentramos nossos

trabalhos de pesquisa na Mina Canavieiras e suas adjacências,

ao longo das Serras do Córrego, e seus prolongamentos, pelo fa

to de :

1 - Ser a mina com maior volume de trabalhos desen

volvidos e consequentemente oferecer melhores

condições para um estudo desta natureza, e sî

multaneamente ser, até a presente data, a que

apresentou mais elevados teores de ouro e, além

disso, a que dispõe de um maior volume de da

dos.

2 - Ser a área de acesso mais próximo e mais fácil

de' Jacobina para permitir o desenvolvimento do

estudo dos conglomerados da formação Serra do

Córrego, além do fato de serem eles mais espes_

sos, e apresentarem suas maiores extensões con

tínuas.

2.3.2 - Metodologia

Foram realizados 2 perfis cintilométricos transve£

sais ã Serra de Jacobina: um na BR-342, no trecho Capim Grosso

- Jacobina (Anexo 3) e o outro na estrada Miguel Calmon - Bana

neira - Sapucai-Pai Afonso (Anexo 4). 5 perfis, em parte dia

gonais è sua estratificação e em parte transversais,. princl.

palmente, às formações Serra do Córrego e Rio do Ouro foram

realizados na Serra do Córrego e adjacências da Mina Canavie_i

ras (Figuras 20 a 25). Nas colunas de sustentação da Mina Ca

navieiras foram realizados perfis estratigráficos cintilomêtri^

cos normais e focados (Fig. 34).

Simultaneamente com as perfilagens foram efetua

das coletas sistemáticas de amostras para serem determinados

os teores de urânio, tório e potássio por espectrometria gama.
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bem como serem elaborados lâminas delgadas para estudos petro

gráficos, e análises difratométricas a Raios-X. O mapa geolõ

gico das adjacências da Nina Canavieiras (Fig. 26) apresenta

a localização das perfilagens acima referidas.

Perfil focado consiste na medida da atividade ga

ma total da rocha verticalmente em frente ao dete

tor, eliminando-se o quanto possível as contribui_

ções laterais, o que ê obtido revestindo-se late

ralmente o detetor com uma chapa de chumbo de 3

mm de espessura, obtendo-se resultados razoável^

mente satisfatórios conforme mostra a figura 27.

Perfil normal é o comumente realizado, sem qual̂

quer blindagem em volta do detetor.

2.3.3 - Geologia ida Serra de Jacobina

A série Jacobina foi subdividida por Cox (1964,

1967) em 4 formações, assim constituídas do topo para a base:

1 - Formação Cruz das Almas - com espessura supe

rior a 2.100 m constituída de xistos pelíti

com com porfiroblastos de andaluzita e grana

da quartzito micãceo e alguns conglomerados.

2 - Formação Rio do Ouro - com espessura estimada

entre 2000 a 2300 metros de quartzitos bem es

tratificados branco a verde pálido com proe

minentes marcas de onda e estratificação cru

zada uma camada de 20 m de xistos pelitico es_

tã situada 350 m abaixo do topo da formação.

3 - Formação Serra do Córrego - com espessura es_

timada entre 1800 a 2000 m de quartzitos in

terestratificados e conglomerados aurlferos.

Os quartzitos são mais abundantes. Na parte

inferior da formação ocorrem esporádicas len

tes de quartzo-muscovita-xistOo
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4 - Formação Bananeira - com espessura , estimada

entre 1000 a 1500 metros de xisto pelltico

grosseiro, massivo, com proeminentes porfiro

blastos da granada anadaluzita e silimanita,

quartzo-muscovita-xisto interestratificado e

quartzito micáceo.

A formação Serra do Córrego foi sub-dividida por

Gross (1968) em 4 membros:

1 - Quartzito superior - com espessura aproximada

superior a 1000 m

2 - Conglomerado superior - coin espessura aprox_i

mada superior a 2000 m.

3 - Quartzito inferior - com espesssura aproxima

da superior a 200 m.

4 - Conglomerado inferior - com espessura aproxi^

mada superior a 150 m.

Na mina Canavieiras e adjacências (Serra do Corre

go e seus prolongamentos para o Sul) a espessura destes mem

bros é bem variável, e torna-se dificil determinar as suas

reais espessuras em face do conglomerado superior estar sepa

rado do quartzito inferior por uma falha de grande ângulo pe

Ia qual verifica-se a intrusão de 150 metros e espessura de

um dique de rocha ultramáfica.

As camadas de conglomerados variam de espessura

de um seixo até camadas maciças de 20 m. Apresentam-se contí

nuos por mais de lKm (na mina Canavieiras e ao longo da Serra

do Córrego) ao longo da estratificação ou às vezes estão in

terestratificadas com o quartzito e desaparecem ao longo da

direção da estratifIcação, que é grosseiramente Norte - Sul/

com mergulhos de 40 a 70° para Leste. Estratificação cruzada

e marcas de ondas são sugestivas das direções de paleo-corren

tes contrárias aos mergulhos atuais e para Norte (Gross,1968).
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Flaherty (1951) e Meillon (1963) sugerem onze zo

nas na parte superior dos conglomerados da formação Serra do

Córrego, do topo para a base:

Nirvana

Grupo Maneiro Superior

Maneiro Médio

Maneiro Inferior

Grupo Holandês

N9 3

Liberino

N9 4

Piritoso

Leitosa (e sub-leitosa)

N9 5 >

Estes conglomerados foram classificados em dois ti

pos por Flaherty (1951) ;

O tipo chabu, com seixos de 5 a 8 cm de diâmetros

de quartzo branco porcelãnico intemperízado em uma matriz pura^

mente quartz!tica .

O tipo piritoso, com seixos menores de quartzo v£

treo e matriz consistindo de sericita-cloiita, quartzo, minera

llzada em pirita.

Dos resultados das análises efetuados sobre amojs

trás especificamente para se avaliar a relação entre as con

centrações urânio-ouro-pirita (White, 1955,1956,195^,1961,1964;

Gross, 1964, 1968; Brittmgham, 1963; Flaherty, 1950', 1951; e

Schnellmann, 1955) ou controle do teor do minério durante a

lavra ficaram evidenciados dois fatos:

1. O tipo chabu é pobre tanto em urânio como em

ouro.

2. ü tipo piritoso é portador dos mais elevados

teores em ouro e urânio, e as amostras com teo

res mais elevados em urânio.
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Nas lâminas delgadas, os grãos de quartzo apresen

tam-se com as margens quase totalmente saturadas, com extin

ção ondulante, geralmente não exibindo contornos relíquias,

dos grãos elásticos originais estando sempre recristaliza

dos (Potomicrografias 23 e 24). A pirita é relativamente a

bundante, constatando-se ainda a presença de sericitas, clori

ta, magnetita e hematita. Algumas micas apresentam uma zona

ção bastante peculiar (Fotomicrografia 24).

Algumas massas irregulares, pretas acinzentadas

de forma irregular, e algumas vezes apresentando forma qua

drangular, opaca, de brilho sub-metálico, foram inicialmente

interpretadas como uranitita. Entretanto, as analises difra

tométricas a raios-X, e os testes químicos sobre as secções

delgadas não confirmaram a presença da uranitita. Ê certamen

te um mineral de urânio, pois, é radioativo, e a relação

Th/u=0,16, (tabela 10) desta matriz quartzítica no nível pi_

ritoso, com teores de 600 a 750 ppm de urânio suportam esta

interpretação. Através de análises espectroscópicas,espectro

grafia a raios-X, análises microquímicas de toque para fosfa

to, cobre e urânio Gorsky et ai (1962) determinaram a Torbe

nita (fosfato hidratado de cobre e urânio como um mineral ra

dioativo proeminente nos metaconglomerados da Serra de Jacobí

na, sugerindo uma mais ou menos forte "torbenitização" nesta

Serra, na Serra do Tombador, Morro do Vento. A similarida

de da Torbenita em aparência e propriedades óticas com a se

ricita e certas cloritas dificulta a sua determinação, espe

cialmente quando os minerais estão misturados e ocorrem em

dimensões muito pequenas, como na matriz dos metaconglòmera

dos da Serra do Córrego (Gorski et ai, 1962). Também foram

identificados nos metaconglomerados da Mina Canavieiras a Ura

n.tnita e a Johanita (sulfato hidratado de cobre e urânio), se

gundo Gorsky et ai (1962).

Dos estudos por nós efetuados nestes conglomera

dos, os de Thompson (1959), os de Bateman (1958),os de Gross

(1968), e os de Gorsky et ai (1962), resumimos no Quadro - 2,

a seguir, correlação da mineralogia:
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Quadro - 2: Correlação Mineralógica

Jacobxna (Ba) Rand(A. do Sul) Blind River (Canaüá)

Minerais primários ou detritais:

1. Quartzo(seixos,grânu Quartzo(seixos, Quar tzo,(seixos,

los, grãos)

2. Magnetita

Jacobma (6a)

3. Zircão

4. Ilmentita

5.

6.

7.

8.

9. Monazita

10.

11.

12.

13. Torbenita

Minerais Autigênlcos

1. Quartzo(em parte)

2. Sericita-muscovita

3. Clorita

4. Cianita

grãos) grãos)

Magnetita

Rand(A. do Sul) Blind River (Canadá)

Zircão Zircão

Ilraenita

Cromita

OsmirIndium(1

oz/ton)

Diamante (esver

deado)

CorIndon(raro)

Monazita

Granada(raro)

Feldspatos

Brannerlta

Quartzo (em par_

te)

Sericlta

Clorita

Quartzo(recristall

zado)

Sericita

Clorita-biotita
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5. Picheblenda,urani

nita

6. Pírita, marcassi

ta, pirrotita

Picheblenda, urani_

nita,thucolita

Pirita, pirrotia,

marcassita, gale

na, arseniatos de

cobalto.

7. Calcopirita, Limo

nita, hematita,

leucoxênio

8.

9. Calcita

10. Rutilo

11. Turmalina

12. Carbono

13. Torbenita

Cloritóides

Calcita,dolomita

Rutilo

Turmalina

Carbono

Picheblenda,

uraninita,

thucolita

pirita,pirro

titã, calco

pirita, arse

nopirita, gé»

lena, cobal̂

titã, marcas_

sita.

Leucoxênio

Rutilo,anatâsio

Obs.: As análises difratométricas a raios-X, pelo método

do pó, da matriz do conglomerado, do nível piritoso,

da Formação Serra do Córrego acusaram a presença de

cobre, gadollneo, iridósmio, chumbo, carbono, entre

outros elementos importantes.

As concentrações de ouro, urânio, tõrio pirita e se

ricita ou clorita também são correlacionáveis conforme mosi

tra o Quadro - 3 a seguir (Gross, 1964).
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Ouadro - 3: Correlação das correlações de ouro, urânio,tório,

pirita e sericita e/ou clorita, segundo Gross

(1964).

Jacobina(Brasil) Rand(A.do Sul) Blind River(Canadá)

Ouro(Oz/ton)

Urânio(% ^Og)

Tório (%)

Pirita (%)

Sericita e/ou

Clorita

0,30

0,001-0,04

0,001

2-5 (grã-fina)

Presente

0,20-0,80

0,01-0,06

2,l(grS-fina)

Presente

Traços

0,09-0,13

0,05 (média)

5-12 (grã-fina)

15-25

2.3.4 - Resultados da Espectrometria gama e cintilometria e sua

interpretação

Os perfís cintilométricos transversais ã Serra de

Jacobina nos trechos compreendidos entre Capim Grosso-Jacobina

(na BR-324) e Miguel Calmon-Pai Afonso (Perfis 1 e 6, no encar

te (Anexo - 3) evidenciam a baixa atividade gama total das for

mações Cruz das Almas, Bananeiras, e Rio do Ouro, com exceção

de um único local (Fig. 24 - Perfil 5) na Serra da Lagartixa on

de a atividade alcançou 120 cps nos quartzitos da formação Rio

do Ouro. A atividade gama total nestas formações, e também na

formação Serra do Córrego fora dos níveis mineralizados, ê sem

pre inferior a 30 cps, sendo a formação Cruz das Almas a menos

ativa (16 a 22 cps) conforme mostram os perfis (Figuras 20 a

25).
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Somente nos níveis piritoso e liberino, na forma

çao Serra do Córrego, o nível de atividade gama total ê bem

mais elevado que nas demais formações. Excetuando-se estes

dois níveis não há contraste entre o restante da formação Ser

ra do Córrego e as demais formações. As diferenças de ativida

des são de mesma ordem de grandeza que as flutuações estatls

ticas radioativas. A presença de blocos rolados e detritos

destes conglomerados nos vales de falha ocupados por sills de

rochas ultramáficas metamorfisadas (de baixíssima atividade

gama total) são responsáveis por valores locais da atividade

relativamente elevada, que devem ter induzido pesquisadores,

que trabalharam nesta região a sugerir uma relação genética en

tre as mineralizações (Ouro-urânio) e as intrusões ultramâfi

cas, as zonas de falha e fraturamentos. Os resultados das anã

Uses de urânio, tório e potássio por espectrometria gama rea

lizadas em laboratório, de amostras destas rochas (Tabelas 10

e 11) mostram um baixo teor de Th e U nas rochas ultramáficas

contra um elevado teor dos mesmos nas faixas mineralizadas,que

correspondem a níveis estratigrâficos bem definidos (o pir^

toso e o liberino da formação Serra do Córrego). Além disso a

repartição radiogeológica não suporta tal correlação, uma vez

que a razão K/U ê inferior a 0,15 e Th/U ê inferior a 0,3 nas

zonas mineralizadas, enquanto que o potássio não é nulo ou náo

detetável, e a relação Th/U é aproximadamente igual a 4 nos

sills de rochas ultramáficas. Adicionalmente observa-se que

nas zonas fraturadas da formação Serra do córrego a atividade

gama total é baixa fora dos níveis piritoso e liberino, sendo

mais indicativo de uma remobilização de pequenas proporções du

rante a fase de tectonismo.

Os perfis cintilomêtricos realizados transversal,

mente ã estratificação nas colunas de sustentação da mina Ca

navieiras (dama 1 e dama 2), normais e focados (definidos na

página 65) já evidenciam a concentração de elementos radioati.

vos essencialmente no nível piritoso (Fig. 25) com a queda

de 6.000 cps no centro do nível piritoso para 2.000 cps no con
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tato superior e inferior e 1.600 cps 10 cm abaixo do contato

inferior e 10 cm acima do contato superior no perfil normal.

No perfil focado o contraste é ainda mais acentuado. Os re

sultados das análises de urânio, tório e potássio por espec

trometria gama ratificam integralmente este fato. (Tabelas

10 e 12). As concentrações de urânio e tório no centro do n_I

vel piritoso são de 770 a 660 ppm e 120 ppm respectivamente.

O potássio não é detetãvel pelo método utilizado

como conseqüência das elevadas concentrações de urânio e to

rio, e sua . baixa concentração nestas rochas conforme se veri

fica nos quartzitos abaixo e acima do nível piritoso varian

do de 0,3 a 0,7% (Tabela 10).

Fora do nível piritoso as concentrações de urânio

e tório caem bruscamente para 2 a 10 ppm e 4 a 16 ppm, respec

tivamente. Nos demais quartzitos, nas formações Rio do Ouro

e Cruz das Almas, as concentrações de urânio e tório oscilam

de 0,1 a 1 ppm e de 0,6 a 5,6 ppm, respectivamente, e os teo

res de potássio variam de 0,3 a 0,9%. A repartição radiogeo

lógica é nitidamente diferente em cada uma das formações,

apesar de se tratarem de um mesmo tipo de rocha,formadas num

mesmo ambiente geológico, conforme mostram os gráficos Fig.

26 e 27 das variações de Th x U, Th x K, K x U, nos quartziL

tos das formações Pio do Ouro e Cruz das Almas (do flanco le£

te da Serra de Jacobina), nas rochas de contato com o sill de

rocha ultramáfica, nos filitos e gnaisses a Leste e Oeste da

Serra de Jacobina e no conglomerado quartzltico piritoso da

formação Serra do córrego.

As concentrações de urânio e tõrio nos quartzitos

das formações Rio do Ouro e Cruz das Almas dadas na Tabela-

12 (CF-19, CF-18, CF-16, CF-11 e CF-4) apresentam concentra

çoes de urânio e tõrio variando de 0,9 a 4 ppm e 3 a 10 ppm,

respectivamente. A diferença de gradiente Th/U dos quartzJL



Tabela 10 - Concentrações de Tõrio, Urânio e Potássio de quartzito conglomeratico da formação Serra do Córrego

Nível Piritoso e adjacências, nas damas 1 a 2 da entrada principal da Mina Canavieiras (dos perfis estratigra

ficos detalhados da fig.) . '
Gama.

Th±ATh U±£U K+£K K/U Th/U t o t a l Obs.:Rocha Amostra Local

Quartzito N.Piritoso DN-36
» .. i< PB-5

" PB-57

PB-55

" PB-53

PB-51

PB-50

PB-52

PB-54

PB-56

PB-5 8

PB-60

PB-6 2

PB-63

PB-6 4

PB-65

PB-6 6

Dama 2
n n

0,5m acima de C S .

0,30m acima de C S .

0,lúm acima de C S .
C S . de N.Piritoso

Centro do N.Piritoso

Nivel Piritoso

Cont.Inf.do N.Pirit.

0,10m abaixo CI-N.P

0,3 Om abaixo C l .

0,50m abaixo C l .

l,0m abaixo C l .

Perfil 2-focado

Perfil 2-focado

Perfil 2-focado

Perfil 2-focado

120±13
172+19

9,2 + 1

13+1,4

15±1,6

16,8+0,13

118±12,5

13,2+0,3

34,8+3,7

16,8±0,13

14,2±1,45

11,8±1,4

4,82+0,59

125+2,5

13iO,4

15±1,5

18+1,8

735±150
655+130

14±3

..2,5 + 0,5

17+3,42

9,8+0,16

664±133

7,8+0,4

136+27

9,8±0,16

2,l±0,!4

5,7+1,15

1,23+0,26

772 + 3

18+0,3

5,3+1,1

2,5+0,6

N.V.
N.V.

0,67+0,073

0,30±0,035*

0,72±0,08

0,27±0,02

N.V.

0,29+0,05

N.V.

N.V.

0,32±0,36

0,582+0,065

0,31+0,036

N.V.

0,32+0,05

0,47+0,05

0,3+0,03

--—

0,048

0,12

0,042

0,027

0

0,03

0

0
0,15

0,102

0,252

0,0178

0,09

1,03

0,16
0,26

0,655

5,2

0,88

1,714

0,178

1,67

0,25

1,71

6,76

2,06

3,92

0,161

0,72

2,81

6,2

6.000
4.000

600

1.000

1.600

2.000

6.000

4.000

3.OCO

2.000

1.000

500

200

1.800

560

600

400

os



Tabela 10 - (continuação)

Rocha Amostra Local
Th±ATh

(ppm)

u±au

(ppm)

Gama
K/U Th/U Obs.

total

Quartzito N.Piritoso PB-67PB-6 7

PB-68

PB-6 9

PB-70

PB-71

PB-7 2

PB-7 3

PB- 74

PB-7 5

PB-76

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

2-focado

1-focado

1-focado

1-focado

1-focado

1-focado

1-focado

2-focado

2-focado

2-focado

17,l±0,l
4±0,4

14±1,4

10±l,l

46+4,6

18±1,8

67±7

10,4+0,2

45±1

26±2,6

10,4+0,1
3 + 0,6

3 + 0,6

7±1,4

218+44

2,9±0,6

328+66

67±0,2

166 + 1

42,0+9

0,2+0,
0,29±0

0,32±0

0,45±0

N.V.

0,29±0

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

1
,03

,03

,05

,03

0,0192
0,097

0,106

0,064

0,1

— -

1,64

1,33

4,66

1,429

0,215

6,2
0,204

0,154

0,282

0,62

550
120

200

350

360

400

450

550
1.110

Nota:

Perfis focados foram realizados com uma blindagem de chumbo na parte lateral do detetor conforme mostra a fi

gura 34, e este deslocado o mais proximo possivel da superfície da rocha.

Obs.; As concentrações foram obtidas, nestes casos, pelo programa automático de computação por análise e integra

ção de faixas prê-selecionadas, através de constantes obtidas com padrões de Urânio, Tório e Potássio de

concentrações conhecidas.

C S = Contato superior entre nível conglomerãtico piritoso e quartzito fino, verde

C.I = Contato inferior entre nível conglomerãtico piritoso e quartzito fino, verde



Concentrações deT&rio, Urânio e Potássio nos gnaissss, filitos e rochas ultrabasicas da Serra de Jaco

Tabela 11 - b i n a > f i a n c Q este (S.J.E.) e flanco oeste (S.J.O).

Rocha
Gama

Amostra Local
ppm pnm {%) (K/U):1o" Th/U Th/K

Gnaisse granitico DN-40 Proximo a Itaitu
Itaberaba

Gnaisse granitico DN-40 Proximo a Itaitu
Itaberaba

Filito

Ultrabasica

PB-1

CF-21

DN-37

DN-39

CF-12

PB-19

PB-20

PB-21

Pai Afonso (S.J.O)

(S.J.O)-(ROS)

Pai Afonso
(S.J.O.)-(Ba)

(S.J.O)-ROS

(S.J.E.)-ROS

5,65km de Jacobina

5,7km âe Jacobina

5,7km de Jacobina

" PB-24

Efusiva cisalhada-con PB-27
tato quartzito

Efusiva cisalhada PB-26

R.Canavieira (S.J.O)

5,5km de Jacobina

22±2,2 4,4±0,9

27±2,7 4,6±0,9

5±0,5 0,60±0,12

11±1,1 1,36+0,27

5 + 0,5 0,60+0,12

9,4+1 1,2+0,25

13+1,3 2,0±0,4

2+0,2 2,8+0,6

2,5+0,3 0,6+0,2

2,8+0,3 0,7+0,2

1+0,15 0,3±0,08

3+03 4+0,8

5,5Km de Jacobina 13+1,3 2,1+0,42

2,9+0,29

4,7±0,6

0,43+0,05

2,76+0,28

0,42+0,05

2,9+0,3

2,38+0,24

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

0,34+0,06

0,83+0,08

0,65

1,01

0,7

2,0

0,7

2,4

1,25

— -

0,08

0,4

4,95

5,83

8,7

7,8

9,2

7,8

6,5

0,7

4

4

3,6

0,7

6,0

7,66

5,80

11,17

4,33

12,02

3,24

5,52

8,91

15,02

Nota: Ba = Formação Bananeiras
ROS = Formação Rio do Ouro



Concentrações de Torio, Urânio e Potássio nos guartzitos do flanço leste da Serra de Jacobina, das
Tabela 12 -

formações Rio do Ouro (Ro) e Cruz das Almas (Ca).

Rocha Amostra Local Th±ATh
(ppm)

U
(ppm)

K±AK K/U Th/U Th/K Obs.:

Quartzito

Quartzito

" branco friavel

" branco M.friavel

* branco M.friavel

Quartzito cinza

Alteração
Manganês-Ferro

Quartzito verde claro
c/intercalações de oxî

do de Ferro muito fria
vel.

Quartzito silicoso cin
za escuro

Contato Quartzito cozî
do Efusiva muito cisa
lhado

Quartzito muito cisa
lhado de aspecto

Quartzito cinza claro

Alteração ferro magne
siana e adjacente

Cf3a S.deJacobina (E.) 2,4±0,26 0,6*0,12 0,23±0,24 0,39 4

CF-3fa S.de Jacobina(E.) 3,0±0,33 0,42±0,l 0,23±0,24 0,54 7,2

CF-4 S.de Jacobina(E.) 0,73±0,08 0,3±0,07 0,05±0,01 0,15 2,4

CF-6 S.de Jacobina(E.) 0,63+0,07 0,l±0,03 0,03±0,006 0,3 6,3

CF-7 S.de Jacobina(E.) l±0,l 0,4±0,009 0,043±0,01 0,11 2,5

CF-9 S.de Jacobina(E.) l,6±0,2 0,5±0,1 0,16+0,02 0,32 3,2

CF-11 S.de Jacobina(E.) 9,9+1 2+0,4

CF-14 S.de Jacobina(E.) 5,4±0,6 1,60+37 0,3^±0,033 0,20 3,48

CF-16 S.de Jacobina(E,) 3,5+0,4 0,9±0,2 0,55+0,056 0,62 3,98

CF-18 S.de Jãcobina(E.) 2,9+0,32 4+0,8 0,34+0,036 0,08 0,72

CF-19 S.de Jacobina(E.) 5,6+0,6 1+0,21 0,91+0,092 0,91 5,6

CF-15 S. de Jacobina 0 1,8+0,40

1,20

14,48

14,60

21,00

25,58

10,13 Gráfico 6

0,35+0,04 0,17 4,95 28,29

17

6,

6,

6 ,

,06

44

62

22

CF-22A 5,65Km de Jacobina 0 l,8±0,4
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tos das formações Cruz das Almas e Rio do Ouro (Th/U=4> e da

formação Serra do Córrego (Th/U=0,2 no nível piritoso e 4,5

a 5,5 nos quartzitos verde) está relacionada provavelmente

a processos sedimentares considerando que :

1 - Nas rochas quartzíticas onde as concentrações

de urânio e tório são baixas a relação Th/U=4

é sugestiva de um relacionamento com rochas

de composição granitica como possível fonte

de suprimento dos minerais radioativos.

2 - Na matriz do conglomerado da formação Serra

do Córrego a relação Th/U=0,2, bem c^mo a va

riação das concentrações Th x U (Fig. 27) in

dica uma seleção preferencial em urânio duran

te os processos sedimentares, ou uma fonte

de suprimento mais rica em urânio em que to

rio. Contudo, durante os processos sedimen

tares o que variou contrastantemente entre as

formações foi a capacidade de carga do agen

te transportador. Os seixos dos conglomera

dos da formação Serra do Córrego são de dimen

soes algumas vezes superior a 8 cm e mostram

um bom grau de arredondamento sugerindo um

considerável transporte. Per outro lado uma

maior energia de transporte não é fator pre

ponderante nesta mineralização, pois os con

glomerados do tipo Chabu,cujos eixo são, em

geral, maiores no típo piritoso, são muito po

bres tanto era urânio como em ouro. A presen

ça da pirita no conglomerado é sem dúvida o

fator condicionante das elevadas concentra^

ções tanto de urânio como ouro. No CPSO do

urânio ela é indicativa de um ambiente redu

tor responsável pela precipitação e concentra

ção do urânio, 0 ambiente de maior energia

associado com a precipitação do urânio por

ser também redutor, de alguma forma, seria o

responsável pela concentração do ouro.
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Considerando como Gross (1964) que um decréscimo

na velocidade da água provocou a acumulação de seixos, areia,

ouro e outros minerais nas camadas frontais de um placer; que

a pirita pode ter se depositado sob uma atmosfera anoxigêivi

ca (Rutten, 1962), ou simplesmente em um ambiente redutor, ou

ainda ser de origem detrital e apenas haver recristalizado du

rante os processos diagenéticos, ou metamôrficos, ou durante

a intrusão das rochas ultramáficas. (Esta última hipótese

exigiria uma situação assaz peculiar de fonte de suprimento

em fornecer pirita, ouro e urânio simultaneamente). A hipó

tese de um ambiente redutor favoreceria a precipitação do ura

nio que estivesse sendo transportado em solução na água e pe£

mitiria um enriquecimento do mesmo no ambiente de sedimenta

çao com a inversão da relação Th/U de 4 para 0,2. A granula

ção do ouro de 0,5 a 0,1 mm torna variável uma origen. detri

tal, considerando^ainda sua posição nas camadas frontais.

No nosso entender os dados favorecem uma origem

singenética detrital para o ouro, associado com a precipita

ção e concentração de urânio e pirita por ser o ambiente re

dutor, sofrendo uma pequena redistribuição posterior durante

os processos de tectonismo e metamorfismo.

0 solo aluvial â margem esquerda do rio Canaviei.

ras com 22 a 50 ppnt de urânio, 18 a 39 ppm de tõrio, e rela

ção Th/U variando de 0,6 a 1,2 (Tabela 13) indicam um sensí̂

vel empobrecimento em urânio durante os processos envolvidos

entre a fonte de suprimento (conglomerados da formação Serra

do Córrego) e o sitio de acumulação atual.



Tabela 13 -
Concentrações de Tõrio, Urânio e Potássio no solo aluvionar ã margem direita do Rio Canavieira*» ho

rizonte de acumulação ferro-aluminoso ("Alios").

Solo Amostra Local
(ppm) (ppm) (I)

(K/U):10" Th/U
Gama

total
Obs.s

Alios amarelo PB-15
canada superior

margem direita
Rio Canavieiras 24±2,4 40±8 N.V. 0,6 100

Alios-Grene PB-16 margem direita
camada superior Rio Canavieiras 18±1,8 22,5±4,5 N.V.

Alios-pretc amare PB-17
lado

margem direita
Rio Canavieiras 34,5±3,5 28±6 N.V.

0,8

1,2

90

120

Alios-preto amare PB-18
lado

margem direita
Rio Canavieiras 39±4 50+10 N.V. 0,8 140

O)
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C A P I T U L O III

CONCLUSÕES

1 - Nas duas áreas estudadas a gamametria e a espectrone

tria gana mostraram-se métodos rápidos e eficientes no

estudo e esclarecimento de aspectos da petrogênese e mi

neralogênese, apesar das minezalizações serem de mine

rais de elementos não radioativos, como ê o caso da apa

titã de Gavião (Fosfato de Cálcio) e o ouro e pirita

(sulfêto de ferro) da Serra de Jacobina;

2 - O método utilizado ê muito econômico e não exige técni

cas elaboradas e tediosas para obtenção dos dados funda
mentais;

3 - Os resultados obtidos nestas duas áreas permite inferir

que a utilização da cintilometria juntamente com a espec

trometria gama de campo (Ferreira, 1973), ou de labora

tório, podem ser utilizados para mapeamentos radiogeoló

gicos tanto regional como de detalhe que podem conduzir

a descoberta de jaziraentos de minerais radioativos, ou

de minerais não-radioativos associados de alguma manei^

ra âs anomalias radiogeológicas;

4 - A distribuição do urânio, tõrio e potássio nas rochas e

sedimentos, combinada com as informações geológicas, po

dem ser utilizadas como traçadores dos processos geológi^

cos de caráter mineralogenéticos e petrogenéticos levan

do»se em conta as correlações e anti-correlações obser

vadas. No caso especifico das rochas de Gavião, a dls

trlbuição desses elementos radioativos naturais foi indî

cativa de uma origem primária sedimentar para a sequên

cia de rochas gnássicas-granullticas-raigmatlticas. No ca

so da Serra de Jacobina, a distribuição mostra que a

presença de ouro nas zonas fraturadas é mais acidental

do que relacionada âs mineralizações de origem magmáti
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ca por preenchimento das mesmas. Isto é comprovado pelo

comportamento observado para a atividade gama total e da

correlação urânio-ouro;

5 - A distribuição dos elementos radioativos, em relação ao

metamorfisroo, nesses dois exemplos, sugere uma possibili

dade de concentração de tôrio em ambiente de metamorfis

mo extremamente elevado (da fácies granulito), que pare

ce ser desfavorável para o urânio se concentrar. De modo

inverso, o ambiente metamõrfico de baixo grau de metamor

fismo (xisto, verde-anfibolito) em rochas metaclâsticas

grosseiras (metaconglomerados) vem confirmar a favorabi

lidade de ocorrência de urânio associada a jazimentos

aurlfero-piritosos como os já mundialmente conhecidos de

Blind River (Canadá), Witwatersrand (Africa do Sul), e ou

tros conglomerados Pré-Cambrianoa (Davidson, 1957);

6 - Tanto a fase 'de Lavra como a prospecção nesta fase podem

ser orientadas pela cintilometria, e no caso especifico

de Gavião, em face das condições do terreno (quase plano),

é possível uma definição mais rápida e econômica associan

do-se a espectrometria gama no campo com a abertura de

trincheiras, se persistir a associação tório-apatita ao

longo de toda a faixa de ocorrência dos piroxenitos;

7 - Pequenas concentrações mecânicas de minerais pesados na

região de Gavião, onde predomina o intemperismo físico,

são também concentrações locais de tôrio em função da sua

associação com aqueles minerais, principalmente a monazi^

ta, a xenotimã e o zircão existentes nas rochas estudadas

que compõem o complexo regional. Exemplos disto são fre

quentes na área de Gavião como o da Fig, 30;

8 - 0 urânio apresenta uma tendência a ser lixiviado nos depó

sitos aluvionares do Rio Canavieiras, com um conseqüente

enriquecimento relativo ao tório. Consequentemente,a co£

relação ouro-urãmo do nível piritoso da formação Serra

do Córrego não terá a mesma importância e validade para a

localização das concentrações aurlferas nestes depósitos

aluvionares;
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9 - A correlação da atividade gama total com o caráter mais

silicatado (ou félsico) das rochas, diminuindo com o enri

quecimento em minerais ferromagnesianos conforme mostra a

Fig. 31, ê geral para toda a região de Gavião. Neste co£

te radiogeolôgico detalhado há também uma sugestiva indî

cação de correlação da textura da rocha como atividade ga

ma-total, de modo que ã maior textura corresponde uma

maior atividade. De um modo geral as maiores atividades

foram registradas sempre em rochas de texturas muito

grosseiras ou grosseiras com porfiroblastos de feldspatos.
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(O

Fig . 1 7 - Var iação dos t e o r e s : (A) U * K, (B) Th x u, (C)Th * K
nos g r o n u l l t o s i;it* rmed idr i os ( # ) , Gronu l i tos ocidos ( c ) , gno is-
s« grani t ico ( * ) , g n a i s s t g r a n i t i c o por f i ro blo'st ico ( o ) , b iot i-
to-gnals s« ( « ) , nrigmat i to ou gna i s s t migmot i t ico ( ^ ) , diques peg-
mo t i ti cot f«) .

Tendêncios •. nos g r o n u l i t o s - . , nos migmotitos
nos gnaisses g r o n i t i c o » nos b io t i t o - g n o i s s e s - - - —
not gnaisses g r o n i t i c o s p o r f i r o b l o s t i c o s
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FIG.í$ - variação do teor de ouro em relação a atividade
gama total no nível piritoso do conglomerado quartzítico
da formação Serra do córrego na mina Canavieiras,de amos-
tras coletadas durante a extração do minério(dados analí-
ticos de Gross,W.H.,1964).

1 - Centro do nível piritoso- Matriz verde com seixos ver-
melhos .

2 - Adjacente ao centro do nível piritoso- Matriz verde
piritosa com seixos brancos.

3 - Adjacente ao centro do nível piritoso - Matriz verde
piritosa com maior abundância de seixos brancos.

4 - Matriz vermelha do conglomerado com seixos brancos.
5 - Similar a 4.
6 ~ Similar a 4.
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FIG. Ct - Perfil-3- Mino Conovicirot - Serro do Córrego

Limíor SPP3-5O Kc«.
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MAM 0EOLO6ICO DAS ADJACÊNCIAS DA MINA GANAVCRAS
SERRA OE JACOBINA - BAHIA
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A N E X O S

1 - Erros associados a determinação de urânio, tório e po

tãssio por espectrometria gama.

2 - Fotomicrografias

3 - Encarte na contra capa contendo :

Perfil - 1 - Salvador - Jacobina

Perfil - 6 - Jacobina - Miguel Calmon - Sapucaia -

Jacobina.

Mapa radiogeológico de Gavião

Mapa geológico e de amostragens e perfis radiométricos

da área NE de Gavião.

Mapa geológico e de amostragem e de caminhamentos ra

diométricos da área SW de Gavião.
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A N E X O I

ERROS ASSOCIADOS A DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE URÂNIO, TÔRIO E

POTÁSSIO POR ESPECTROMETRIA GAMA PELO MÉTODO DA TANGENTE.
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Erros associados as determinações dos teores de urânio, tõrio

e potássio por espectrometria gama pelo método da tangente.

Para obtermos a contagem devida a um ou a alguns

emissores de radiação gama no pico de absorção total devemos

efetuar o somatório das contagens compreendidas entre os dois

vales que delimitam o referido pico, subtraindo destas a con

tribuição da colina compton. A contribuição da colina con»£

ton é definida pela área inferior do pico limitada pela tan

gente aos vales que o limitam. Esta contagem é expressa pela

formula :

i=n+m-l
L = Ct-Cc = £ H± - (»„.! + Nn+m) m/2 onde:

L = Contagem no pico de absorção no tempo de medida (llqoi

da).

C. - Contagem total no pico de absorção no tempo de medida

C - Contribuição da colina Compton das demais emissões de

energia superior.

N, = Contagem no iésimo canal acumulada no tempo de medida

Nna>1» Contagem do 19 vale, ã esquerda do pico de absorção

total » Vj.

N = Contagem do 29 vale, à direita do pico de absorção

total = V2.

m = Número de canais entre os vales do pico de absorção

considerado.

0 erro (desvio padrão) associado as flutuações

estatísticas radioativas é expressa por
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o. = / C = / (N , + N )m /4 = - / V, + V_ para acc c n—x n+m o i z

tribuição da colina Compton.

= V (a ) + (a .2 para a contagem líquida.ct c )°L " ' '"Ct' ' '"Cc

A partir da contagem liquida L obtêm-se o teor

do elemento radioativo considerado no pico de absorção total

multiplicando-se esta contagem pelo inverso do rendimento de

deteção já conhecido (D), de modo que

T (teor) = L/D = Lx l/D

Este rendimento de deteção foi obtido por call
brações obtidas através de contagens com padrões com teores
conhecidos em urânio, tõrio e potássio. As contagens são
computadas nas mesmas faixas que os padrões calibrados com o
tempo expresso em unidades convenientes cuja incerteza é defi
prezlvel. Deste modo deveremos considerar o erro introduz^
do no cálculo dos teores dos emissores gama em função do er
ro associado a calibração dos padrões por haver sido esta
obtida através de contagens e estar portanto sujeita as
flutuações estatística radioativas.

O relacionamento entre os erros sobre a conta

gem líquida L, o teor do elemento considerado, e a calibra

ção é d do por ;

oT/T = /(o L / L )
2 + (oD/D)

2
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Considerando os resultados dos rendimentos de de

teção global para análise obtidos por Nordemann (tabela - 5)

e os erros associados podemos então expressar os teores de

tõrio, urânio e potássio, e respectivos erros da seguinte ma

neira :

Teor em tõrio

(Th)= {|E Hi - (Vx+ V2)m/2-RF* 6|60/Ul/800 x 41 = mg Th/g

de amostra. (1)

Para se obter uma melhor estatística no ruido de

fundo (RF) na faixa considerada o mesmo foi obtido através

de contagens para tempos de medidas bastante longos de 500

ou 1.000 minutos e convertido proporcionalmente para o tem

po de medida da amostra.

Teor em potássio

Para o potássio a situação é similar a do tõrio,

mudando-se apenas o rendimento de deteçao e o ruido de fun

do na faixa considerada.

(K) -{|N1-(V1+ V2)m/2 - RP146|6O/t}l/80Ox 215 = g K/g de

amostra. (2)

Em todas as computações RF = E Ni - (V1 *• V2) m/2,
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Os erros associados as medidas e calibrações são

obtidos de maneira idêntica para os dois elementos (potássio

e tõrio).

Desvio Padrão associado a contagem liquida no tempo t de me

dida

= /L N± + (Vx + V)m
2

V2)m /4 + RF (3)

Os valores introduzidos na fórmula (3) são aque

les obtidos no pico de absorção de 2,6 MeV, para o tõrio, e

1,46 MeV, para o potássio.

Erro fracionário eu percentual relativo a contagem líquida

°r =

onde a contagem liquida L refere-se a subtração entre os

três primeiros termos entre conchetes de (1) e (2).

0 erro fracionário ou percentual associado a de

terminação dos teores de tõrio e potássio é então dado por

orf/(Th, ou k) = (o p/P)
2 + (<>Lt/L)

2 (5)

Consequentemente, a variação, ou erro associado a determina

ção do teor em tõrio e potássio será d dada por

(Th ou K) = o r f x (Th) ou (K) (6)
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A tabela 5 Mostra que o_/P = 0,1 tanto para o to

rio COMO para o potássio, de modo que o erro fracionário ou

percentual associado a determinação dos teores em tório e po

tássio pode ser explicitado COBO

y ÁN.+ (V1+V,)m2/4 + RF
(0, | i i í |

y ÁN.+ (V1+V,)m2/4 + RF
(0,01) + | i i í

N±- (V1+V2)m/2 - RF

ZHÍ = somatório das contagens do pico de absorção total de

2,60 MeV para o tório, e de 1,46 NeV para o potássio.

RF = ruido de fundo obtido na faixa considerada do pico de

absorção total.

(Th) ou (K) = concentração de tório (mg/g) ou de potássio

(g/g)-

or = erro (desvio padrão) sobre a contagem liquida,
•"t

or = erro fracionário ou percentual sobre a contagem lí̂

quida.

a M = erro sobre as concentrações obtidas em função do erro

fracionário sobre a contagem líquida e do erro associa

do aos rendimentos de deteção para análise obtidos a_

través de contagens sobre padrões calibrados.

Teor em urânio

Para obtenção das concentrações de urânio foi uti

lizado o pico soma de absorção total das contribuições de urâ_

nio e tório de 0,60 MeV. Após obter a concentração de tõrio

a partir do pico de 2,60 NeV calculávamos a sua contribuição

no pico de 0,60 NeV, e por subtração sobre a contagem total re

gistrada no pico obtlnhamos a concentração de urânio. Os ren
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dimentos de deteção das contribuições de tôrio e urânio no pi_

co de 0,60 NeV foram também obtidos através de contagens so

bre padrões calibrados (tabela 5). Utilizando os rendimentos

da tabela 5 obteremos os teores em urânio

(O) = {|Eiii-(V1+ V2)m/2 - RF - CTh0 6 | 60 / t ) l /590 x 800= mg U/g

de amostra

onde:

CTh_ , = L_ £ x DTA ,/DTh, c = L, , x 95/41 = contagens (conu,o z,i> u,o ^,o 4,t> * —

tribuiçlo)calculadas para o tório no pico de 0,6 NeV,

em face dos resultados obtidos no pico de 2,6 NeV.

I»2 g = Contagem liquida de tório no pico de 2,6 MeV.

DTh2 ,= Rendimento de deteção para análise do tório no pico

de 2,6 MeV (41 cph/mg de tõrio).

DThQ ,= Rendimento de deteção para analise do tório no pico

de 0,6 NeV (95 cph/mg de tório).

Erro sobre a contagem líquida do urânio no pico de 0,6 MeV.

+ (Vj+ V2)m,2/4 + RF + (ThQ fi)
2 (9)

onde

V(—£*Í)2 • ( £i£)2 + ( 2xaTh0 , - (Th) V(—£*Í)2 • ( £i£)2 + ( 2xi)2 (10)
L 2 , 6 D T h 2 , 6 D T h 0 , 6
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Neste desvio padrão da contribuição do tõrio para o pico de
0,6 MeV a primeira parcela do radicando ê o quadrado do erro
fracionário ou percentual associado a contagem liquida do tó
rio no pico de 2,6 MeV; a segunda parcela é o quadrado do er
ro fracionário ou percentual associado ao rendimento de dete
ção do tÕrio no pico de 2,6 MeV; a terceira parcela è o qua
drado do erro percentual ou fracionário do rendimento de dete
ção da contribuição do tório no pico de 0,6 MeV.

Erro fracionário ou percentual sobre a contagem líquida

" <VX* V2)m/2 - RF - C T n ^ J (11)

Erro percentual ou fracionário associado a determinação do
teor de urânio

/ J D Ü 0 fi oLu 2

Orf/(U) = •/( 2x±) + (_V (12)

DÜ0,6 Lü0,6

A variação no teor em urânio será então dada por

Aü = o r f x (ü) (13)

L = contagem liquida da contribuição do urânio no pico de

0,6 MeV, sendo o resultado da subtração entre os quatro

primeiros termos de (8), ou seja, do denominador de

(11).

Para o cálculo dos teores de tório, potássio e urânio
e erros associados foi utilizado um microcomputador P-101 da
Olivetti, com programas registrados em cartas magnéticas, ba
seadas nas fórmulas (1) a (13) acima mencionadas. Com os tem
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pos de medidas de cada amostra registrados em uma das memó
rias, e os rendimentos de deteçao para análise, a computação
dos resultados tornou-se bastante rápida apôs a introdução
dos valores das contagens dos canais e vales do pico de absor
ção considerado.
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A N E X O I I

FOTOMICROGRAPIAS
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Fotooicrografia 1 - Veios de aagnetita coa inclusões de ao
nazita, quartzo, circundada por biotitas apresentando defor
•ações por ccapressão aparentemente relacionada COM a aobili
zação de massa de aagnetita, cama também o quartzo e plagio
clãsios bastante fraturados, no gnaisse granltico da esta
çio E 1/6. Aapliação 70X - LPMO%-LR>60%.

Fotonicrografia 2 - Idêntica a anterior utilizando-se ape
nas a luz polarizada. As biotitas apresentam-se ripifornes
encurvadas e fraturadas (fratura serrilhada a esquerda). AM
pliaçãoi 70X-LP.
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Fotomicrografia 3 - Plagioclásio com geminação polissintêti
ca entre duas secções de biotita com extinção ondulante. Aro
pliação : 70X Nicõis cruzados.

Fotomicrografia 4 - Magnetita substituindo a hornblenda e
a biotita no granulito ãcido da estação E 2A/0. Amplia
çio t 70X-LP(80%)-LR(20%).
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Fotomicrografia 5 - Hiperstênio sendo substituído pela horn

blenda e ambos pela magnetita, circundados por plagioclâsio

(andesina) e quartzo no granulito ácido da estação E 2A/0. Ara

pliação 70X-LP(100%).

Fotomiorografia 6 - Idêntica a anterior, com nicóis
doa*

cruza
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Fotomicrografia 7 - Abundante substituição da hornblenda por

magnetita no granulito granitizado da estação E 3B/0-3. Am

pliação : 280 X-LP.

Fotomicrografia 8 - Grande cristal de monazita apresentando

halos pleocrõicos e pequenas inclusões (quartzo), circunda

do por plagiocláslo (oligo-andesina), microclina, biotlta e

magnetita (preta) no gnaisse granltico da estação E 1/3. Am

pliação t 280X- Nicõis cruzados.
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Fotomicrografia 9 - Cristais de monazita, de plagioclãsio, de

biotita e de quartzo dentro da massa de magnetita no granuli

to ácido da estação E 2/27B - Ampliação : 70X- Nicóis cruza

dos.

Fotomicrografia 10 - Idêntica a anterior com Luz

(50%) e Luz Refletida (50%).

Polarizada
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Fotomicrografia 11 - Gnaisse Catuaba (GC-2) - Destaca-se

grande massa de roagnetita (preta), hornblenda (verde escuro),

feldspatos alterados, quartzo e pequenos cristais de titanita,

nonazita e epidoto. Ampliação : (70X) - LP.

Fotomicrografia 12 - Escapolita (ao centro), titanita (ró

sea), diopsldo (verde), plagioclásio, quartzo e magnetita(pre

to) no granulito básico de afloramento 15/4-3. A titanita é

relativamente abundante nesta rocha. Ampliação t 70X-LP.
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Fotomicrografia 13 - Corlndon incluso na massa de magnetita,

ladeados por plagioclásio (andesina) e quartzo no granulito

granitizado da estação E 3B/0-1. Ampliação : 280X - Nicóis

cruzados.

Fotomicrografia 14 - Idêntica a anterior com Luz Polarizada

(60%) e Luz Refletida (40%).



147.

Potomicrografia 15 - Piroxenito (Diopsidito) de Gavião a

presentando essencialmente diopsldio e quartzo (alguns com

extinção ondulante). Anpliação : 70X-LP.
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Fotomicrografia 16 - Granada (rósea amarelada ao centro), ti

tanita (rósea), Diopsldio (verde claro) e plagioclãsio (labra

dorita) no piroxenito (diopsidito) da estação E 10/8. Amplia

ção : 70X-LP.

Fotomicrografia 17 - Idêntica a anterior com nicõis cruzados.

Os plagioclãsios apresentam-se bastante saussuritizados.
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Fotomicrografia 18 - Flúor-Apatita da ocorrência de Apolinãrio
apresentando ran fraturamento mil to regular (semelhante a uma
clivagea) e fraturas irregulares preenchidas por produtos de al̂
terção (õxidos hidratados de ferro), pequenas inclusões de
quartzo e escapolita. O cristal de apatita do qual foi feita a
lâmina teu 25 x 40 cm, prismáticor hexagonal, cor azul, com ai
terações vermelha-amarronzadas (óxidos de ferro). Ampliação :
70X - Hicõis cruzados.

Fotomicrografia 19 - Milonito da estação E 11/1. Essencialmen
te quartzo feldspãtico, com algumas micas a magnetita. Nota-se
a orientação dos minerais e um alongamento no sentido vertical
da foto, como também a recristalização do quartzo alternado com
lâminas d* granulaçao mais fina. Ampliação t 280X. Nicõls cru
zados.
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Fotoalcrografia 20 - Milonito da estação E 9/6. Essencialaen
te quartzo-feldspãtico, com filmes de magnetita alinhados en
tre as faixas quartzo-feldspáticas. Ampliação . 70X-LP(50%) -
LR(50l.

Fotonicrografia 21 - Milonito da estação E 9/6. Apresenta
porfiroclastos de plagloclSsio (oligoclãsio) com lanelas en
curvadas e extinção ondulante circundados por matriz granular
de quartzo, hornblenda, clorita, epidoto, serieita. A direi^
ta observa-se veio de magnetita (manchas pretas) que parece
haver sido remobilizada con a recristalização do quartzo. An
pliação t 70X - Nicóis cruzados.
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Potoaicrografia 22 - Magnetitas inclusas nas biotitas forman

do estruturas típicas "olho de pássaro". Entre as biotitas si

tua-se um plagioclãsio (andesina) e, margeando as biotitas,

quartzo. Ampliação i 70X. LP (50%) - LR (50%).

Potomicrografia 23 - Quartzito Conglomeratico da formação Ser

ra do Córrego, Nível Piritoso. dama 2, mina Canavieiras. Piri

ta (escura com pontos cinza amarelados), quartzo, ouro (amare

Xo) e fuchsita ao longo das fraturas, podendo alguns deste mi

nerais micãceos serem torbenita. Uma parte das micas é também

intersticial entre os grãos de quartzo xenomôrficos. A textura

relíquia foi preservada nos grãos maiores de quartzo, e sei

xos bem arredondados, sendo reconhecida macroscopicamente. Am

pliação t 70X. Nicóis cruzados. LR (201). "
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Potomicrografia 24 - Piritas aurlferas (marron com pontos ama

relados), fuchsita, quartzo, serieitar clorita, e provavelmen

te torbenita. Nota-se zonação nas margens da mica. Ampliação:

70X. Nicóis cruzados. LR (20%).

Fotomicrografla 25 - Fillto da Serra de Jacobina (DN-39) em

zona de falha. Secção perpendicular a xistosidade. Ampliação:

280X* Micóis cruzados.
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Fotomlcrografia 26 - Gnaisse Catuaba (GC-2). Textura grano

blástica, com quartzo, feldspatos bastante alterados, nicas,

hornblenda e magnetita. Ampliação : 70X - Nicõis cruzados.

Fotomicrografia 27 - Gnaisse Catuaba (GC-2). Apresentando

quartzo, plagioclãsios parcialmente alterados,(epidoto), zir

cio, magnetita (no extremo superior da foto), e hornblenda.

Ampliação t 280X - LP.
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Potomicrografia 28 - Biotitas ripiformes com clivagens _

vadas e extinção ondulante, hornblenda (marron amarelado), e

quartzo (com extinção ondulante) no granulito granitizado da

estação B 3B/0-3. Ampliação : 280X - Nicóis cruzados.

Fotomicrografia 29 - Hiperstênio (ao centro e ao alto a es

querda), diopsldio (cinza esverdeado claro), plagioclâsio (Ia

bradorlta), e quartzo no Hiperstenio-Diopsldio-Hornblenda Me

tabasito (Granulito básico) do afloramento 16/4-7. Ampliação :

70X. LP.
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Fotomicrografia 30 - Zircão entre dois grandes cristais de mi

croclina (â direita) e quartzo (â esquerda) no gnaisse graniti

co da estação E 3A/0 - Ampliação : 280X - Nicõis cruzados.
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