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R E S U M O

Ura levantamento cintilomitnco por terra na faixa costei_

ra oceânica da Ilha de Itaparica - Bahia, revelou a existência de vã

rias ancroalias radioativas. O estudo detalhado da anomalia maior, por

nétodos geofisicos e sedimentolcgicos, mostrou que se trata de depósito

plácer ilroenitico. A comparação dos dados de campo, compreendendo

netonetria, cintilometria e polarização induzida, com parâmetros

dos em laboratório sugerem as seguintes conclusões: i) A cintilometria

ê adequada para a locação e delimitação superficial desses depôsite=;

11) 0 método polarização induzida pode ser muito útil para se obter

mais informações abaixo da superfície e; iii) A magnetometria, apesar

da alta concentração de ilmer.ita e da dimensão do depósito, deu resulta

dos fracos. 0 seu emprego, na prospecção desses depósitos, não ê muite

proveitoso e tem, apenas, um interesse secundário. A sísmica de refra

çlo rasa mostrou ser muito útil porque, nen sempre i possível a sonde

gem direta com ferramenta simples, nos sedimentos soltos, em presença

do lençol freãtico. A espectronetria gana de laboratório realizada er

amostras do sedimento indicou teores de 160 ± 34 ppm de tôrio e 10 ± 2

ppn de urânio (limites de confiança de 95%).

0 estudo estatístico de uma amostra com dimensão N =

103 indicou que os minerais pesados têm distribuição de freqüir.

cias lognormal e o valor médio de 13,8 ± 3 , 4 % (em peso) r.o in

tervalo de confiança de 95 por cento. 0 estudo sedimentolõgico de airio_»

trás do depósito evidencia a natureza detrítica des sedimentos, inâics^

do a existência de ilmenita, monasita, zirconita e rutilo. O depósito é

pequeno mas, possivelmente econômico, considerando as demais ocortin

cias da área.

Finalmente, o autor propõe um trabalho de prospecça:-, cTi

pio e sistemático, nas áreas costeiras, especialmente, no Estado àâ B^

hia. Una campanha mais eficiente e de custo mais baixo texã que ser bs

soada no entendimento da natureza geológica desses depósitos. O recurso

de fotografias aéreas será indispensável, para um planejamento racional.

(i)



A B S T R A C T

A ground scintiiloraetric survey along the southern shores

-f the island of Itaparica. Bahia, Brazil» discovered numerous anorra

lies. Detailed geophysical and sedimentological studies proved that the

eiajor anomaly is due to an ilinenite placer deposit. A comparison of the

field geophysical measurements (ground scintilloraetry, magnetics and

induced polarization) with the laboratory samples suggests the follow

Ing: 1) Ground scinti Home try is suitable for locating and delineating

ouch placer deposits, ii) Induced polarization is useful to investiga^

te the deposit at depth. iii) Magnetic surveys were not particularly

useful in spite of the high ilmenite concentration, thus they do not

appear to be a helpful survey tool in this case. Shallow seismic re

fraction surveys were shown to be useful because e.t times simple auger

Ing was impossible in loose sediments which contained ground water. The

Laboratory gamma-ray investigations revealed the cause of radiation as

detrital accumulations of 160 ± 34 ppm thorium and 10 ± 2 ppm uranium

(95 percent confidence limits).

Statistical studies made on a sample of 103 Indicate that

heavy minerals have a lognormal frequency distribution and a mean value

of 13.8 ± 3.4 weight percent (95 confidence limits). Sedimentological

analysis of field samples and geophysical field measurements indicated

the existence of a deposit ccntai..i..g ilmenite, zircon, monazite and ru

tile. The deposit studied is small, but economic exploration may be

possible, considering other occurrences in the area.

Finally the author proposes a more extensive prospecting

irogram in the Brazilian coastal areas particularly in the State of B£

M a . More efficient and cost effective surveys have to be based on an

--Icrstanding of the geological nature of such deposites. The aerial

ihotographs are indespensible for rational planing.

(ii)
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Place res são depósitos formados por processos exõger.os,

'•to c, destruição mecânica e química da matriz primária ou rocha for»

• r, transporto e deposição. Os minerais sofrem um selecionamento e são

- -centrados em locais favoráveis segundo os princípios de filiação, se

iirjcntaçâo inversa, superposição e dissociação de fases. Distinguem-se

•rei tipos principais de pláceres: (i) os eluviais que ocorrem direta

rer.te no topo da rocha mineralizada; (ii) os deluviais que se formam

r.a* encostas e sopés das elevações e (iii) os aluviais que, em geral,

• Io íornados em vales e canais e, se encontram a maior distância da fon

•A. Nestes, os minerais e fragmentos de rocha apresentam-se, geralmen

te, bc» arredondados e com bom selecionamento. Pode-se, ainda, subdivi

il-los cn pláceres interiores e pláceres litorâneos. Quando esses depõ

elios ocorrem soterrados em paleocanais e vales antigos constituem os

; l.iceres fósseis.

Entre os minerais freqüentemente encontrados em pláceres

ca'.io: llmonita, magnetita, torita, monazita, cassiterita, tantalita,

r.tllo; elementos nativos como ouro, platina e, algumas pedras precio

t.i8 corto diamante, rubi, berilo, etc. Todos, obviamente, ten grande in

; -rtãncia econômica e, por isto, são explorados em vário? p?íses como

;cr exemplo Canadá, Estados Unidos, Austrália, Madagascar, Filipinas,

Ir.'iia, Zaire (ant. República do Congo) e Angola.

No Brasil são encontrados depósitos pláceres do tipo alu

vials interiores nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Gros

*••>. Pio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e nc Territó

:.. .!«.• Rondônia. No iitorai são encontrados depósitos do tipo piácer ce

. : \'..\ .\tuiis e/ou antigos estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até

- ;•:•:> de Janeiro. A associação minaralõgica nais comum nesses pláceres

t - r.:;tituida, principalmente, de ilraenita, granada, zirecnita, monazi^

• ». ••'•'aurolita, rutilo e turmalina. Algumas vezes os depósitos apresen

'•• --o enriquecidos em nonazita, outras, nais ricos era ilmenita e zirco

•'i> • "»:, a denominação de depósitos de areias monazíticas e zixeono-

• •'••-.:vic.r>, respectivamente.

A ocorrência dessas areias corr. aproximadamente o mssr.o
. ••'•'•o : ir,'-i;til5gico é um fenômeno bastante amplo abrangendo o litoral

"irica I-IÍ-;OS onde são explorados nas praias do Atlântico e do íncU
'•'::• iii, t]c, serem considerados os mais importantes do ponto de vis

• ° '.•'.>.!.;., (Kreiter, 1968; Routhier, 1963; Pacheco, 1962; Maciel e
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Aqui no Brasil» depósitos similares sio explorados nas re

•lôes de Cumuruxatiba (BA), Guarapari (ES) e Barra do Ztabapoana <Fj;..

-.1 cada uma dessas áreas encontram-se as usinas de concer.traçio ptimi

ria (Cumuruxatiba, Bu*na e Guarapari» respectivamente) sob controle da

;^atssio Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Nelas sio obtidos os cen

-entrados de monazita, ilmenita, zirconita e rutiIo: matéria-prima d «

tinada 2s usinas de beneficiaaento (USAM/CBTN* - em São PauloeTIBRAS1,

-a Bahia).

Do concentrado de monazita (teor 70 a 85%) sao obtidos os

'sidos e sais de terras raras come produto principal e> como subproduto,

•> oxido de tôrio processados na USAM. A aplicaçio desses materiais (tejr

r«t raras) ê bastante ampla na industria eletrônica, na ótica de precî

«IO» na metalurgia e na indústria química. 0 rejeito radioativo, assim
k.anados os resíduos de tôrio e urânio (uranato de sódio), ê retido pe

. i CNEN que vem estocando estes materiais visando a sua utilização fucu

•* coao combustível nuclear. 0 Pais necessitará de 90.000 t. de idinêrio

* urânio em reservas medidas na década de 90 (Maciel e Cruz, 1973a, p 56 .

Do concentrado de ilmenita (grau de pureza 901) é obtido

"xido de titânio produiido quase que totalmente pela TIBRAS na Bahia
: razão de 22.000 t/ano. Este oxido i empregado em larga escala na in

«txia de tintas e, em menor quantidade, na indústria aeronáutica, eir

ma de ligas metálicas.

Da zirconita (teor 85%) é obtido o metal zircòmo com ex

"•ntes propriedades para uso em ligas metálicas, abrasivos e, na enge.

>rla nuclear. A zirconita também encontra grande aplicação na indús

' •» cerâmica (azulejos e louças), fundição (confecção de moldes), na ln

siderúrgica, na indústria de vidros e ótica (pclünantos) e, na

de papel. Ê considerado o mineral do século (Kreiter, 1968) e

•» * sua potencialidade industrial ainda não está sendo explorada en

O rutilo obtido nas usinas de concentração primária e,
r"» fase de industrialização da zirconita, tem a sua principal apii

'•''» eletrodos pata solda elétrica. A demanda dessas matérlas-po

• »lto grande, com uma tendência crescente, nos mercados interno e

" >.

No trabalho de Maciel e Cruz (1973; encontra-se um estudo

•'. nobre as atuais reservas medidas disponíveis. Alguns dados sâo

''into Araaro - Cospanhia Brasileira de Tecnologia Nucltar

" 'Io Brasil S.A.
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:tados, * seguir, con o objetivo de fornecer una visão gerai. As resc-£

...a na região de Cumuruxatiba são da ordem de 5.000 t.de monazita, S.2GC

- .Io zirconita e 177.900 t. de ilraenita (Anuirio Mineral Brasileiro»

.W2). A região de Itabapoana apresenta una disponibilidade de 9.000 t.

íu monazita, 28.500 t. de ilraenita e 37.900 t. de zirconita. Na área

.;u Cuarapari dispõe—se de uma reserva medida de 8.700 t. de monazita,

i«.000 t. de ilraenita e 205 t. de zirconita. A produção media de monazî

i# das usinas de concentração primária nas regiões citadas ê da ordeir.

.Ia 2.000 t/ano e espera-se que, a médio prazo, as referidas jazidas •%

iMião exauridas. No cômputo geral, considerando todas as ocorrências do

litoral brasileiro, tem-se usaa disponibilidade de 1.643.000 t. de iln»

«it», 63.692 t. de zirconita e 26.620 t. de monazita (reservas meáî

a**).
A prospecção de minerais pesados e estudo de depósitos

••láceres tin recebido nos últimos anos uma atenção maior dos diferentes

ijãos de pesquisa; CNEN, CNPq1, DNPM2 e CPRM1 (Maciel e Cruz, 1973; Ma

e Cruz, 1973a; ^naral et ai, 1972; Poraerancblum e Costa, 1972).

no Estado, esses estudos, também, são do interesse do Programa ce

Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia.

:*or conseguinte, tais estudes são plenaxner>te justificados seja pela r*

.-tfssidade de se conhecerem melhor as reservas ou por injunção das gran

ics necessidades futuras, principalmente, dos minerais estratégicos. A

:én disso, deve ser ressaltada a importância desses minerais pesados co

"«a um método relevante e de crescente interesse no campo da estratigra

fia, da sedimentologia, tec tônica, paleogeografia, etc. (Parfenoff, ?o

e Tourenq, 1970).

DE ITAPARICA

0 depósito mineral aqui estudado situa-se na Ilha de Ita

'•*ica a 21 km do Terminal de Bom Despacho ã margem da rodovia do sis te

- "ferry-Boat" e, por acaso, foi interceptado pela rodovia. Loca li za-

- r.-i Fazenda Pedrão, entre a Ponta d& Cruz e a Ponta da Aratuba (Fio.

A anomalia radioativa foi observada em 1972 por Shiguerr.i Fujinori

' micação pessoal) ao fazer um perfil cintilonõtrico ao longo da ro

' « e, posteriornente, por Pedro T. Barreto (conunicação pessoal) quan

perfis cintilo^iétricos desde o terminal até a Ponta de Caixa

•n»«lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

'psrtamento Nacional da Produção Mineral

"nptnhia de Pesquisa de Recursos Minerai»



Pregos • »os baixios situados além da Ponte do Funil. Na Figura 2 estr

representada uma parte desse levantamento onde se vê um pico bem acen

tuaco (140 cps) caracterizando a posição do depósito centra um "bark

ground" de 35 cps» aproximadamente* no resto do perfil.

A finalidade primordial deste trabalho e testar métodos

geoflsicos visando a obtenção de informações proveitosas em estudos de

novos depósitos. Objetiva, ainda, estudar o depósito plácer em nível de

detalhe para determinar a sua extensio volumetrica e a reserva de mine

rais úteis da jazida, procurar outras anomalias nas ãreas circunvizi^

nhas e, por fim, inquirir sobre a história geológica da ocorrência.

Ê comum, o estado desses depósitos apenas por jceio da *n±

Use mineralógica. Todavia, foram empregados, aqui, alguns métodos geo

físicos inclusive de laboratório cem o objetivo de conhecer aqueles mais

eficientes na prospecção e estudo desses depósitos. Por isso, são deter

Minados parâmetros mineralógicos e sedimentolõgicos visando er.ccntrar *i

guma relação com as respostas dos diferentes métodos geofisicos e&preça

dos. Tem-se interesse em procurar, por exemplo, correlações dos teozes .

de monazita (obtidos por análise mineralógica) com os teores de urânio

e tório determinados pela espectroraetria gama; dos teores de minerais

pesados, com parâmetros elétricos, etc. Ainda, é importante, sab*r

quais dentre esses métodos seriam suficientemente sensíveis para inc*

car a forma e a distribuição da mineralização em profundidade. A azes

e os objetivos desta pesquisa apresentados acima foram ãel;rteaõos no ir.£

cio do mês denovembro de 1974 quando, efetivamente, tiveram início os t

levantamentos de campo. !

Os métodos geofisicos utilizados encontran-se no Capitulo

XI e são mencionados, a seguir, acompanhados de algurcas justificativas

para a sua escolha.

i) Radiocr.etria de campo e de laboratório. A cintilometria

foi usada no reconhecimento e delimitação superficial do depósito. A pre

sença constante da monazita desses depósitos assegura a sua detecção

produzindo contagens bem acima do valor regional. A espectrometria gar.a

realizada em amostras dos sedimentos fei conduzida em laboratório.

ii) Magnetometria - Com este irõtodo intenciona-se r«

gistrar os efeitos devidos aos minerais magnéticos. Porventura, a ma£

netlta está entre os minerAis de presença mais constante nesses tine5

de depósitos detriticos podendo mesmo constituir a maior parte d& fra>

çâo pesada (Parfencff, 1970, p. 417).
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iii) Polarização Elétrica Induzida-Resistividade * O método

c, geralmente, empregado na prospecçao de sulfetos disseminados. Toda

via aqui, pretende-se medir algum efeito relacionado com os fenômenos

do polarização e resistividade e, que seja adstrito ao tipo de minerali

xação (também disseminada).

iv) Sísmica de Refraçao - A sísmica de refraçao rasa visa

definir a base dos aluviões. Isto dará a espessura geral do depósito;

dado indispensável para a medição do volume de materiais úteis da ocor

rencia. A análise mineralógica, imprescindível neste estudo, está desenvcl

vida no Capitulo III. No Capitulo IV, ê feito o estudo de avaliação do

depósito visando a sua definição em termos econômicos, e avaliação das

reservas às minerais üteis na ilha.



CAPITULO I

GEOLOGIA

1. GEOLOGIA REGIONAL

A área pesquisada abrange a costa sul da Ilha de Itaparî

ca. Esta ilha enquadra-se na Bacia Sedimentar do Recôncavo que engloba

uma área total de aproximadamente 10.000 km . As maiores feições estru

turais prõxinas são a falha e o "horst" de Salvador a leste e a falha

de Maragogipe, a oeste. Ao norte, encontram-se as armadilhas estrutu

rais sobre as quais foram desenvolvidos os campos de petróleo de D. Joio

e Candeias (Ghignone e Andrade, 1970). Vários sistemas de falhas foran

mapeados na área por meios geofísicos e dados de subsuperflcie. Dois

sistemas principais de falhas cortam a ilha segundo as direções NNE-SSW

e ENE-WSW. Uma falha do primeiro sistema estende-se desde a Ponta de

Caixa Pregos, junto ã praia, inflete um pouco para leste na altura da

Ponta da Cruz e i interceptada mais adiante por outra falha do sistema

ENE-WSW que se prolonga em direção à praia. Estas duas falhas delimitar,

o bloco baixo situado na costa sul da ilha (Figura 3).

2. ESTRATIGRAFIA

A estatigrafia no âmbito da ilha é bem conhecida mediante

estudos de um grande número de sondagens ali executadas pela Petrobrás

e por empresas privadas. A seqüência estratigráfica, baseada nos tzabâ

lhos de Leite (1968), e Fonseca, Wall e Maia (1962), está apresentada

no Quadro 1. Foram adotadas a divisão e a designação litoestratigrari_

cas propostas no trabalho Revisão Estratigráfica da Bacia do Recôncavo/

Tucano por Viana, Gama Jr., Simões, Moura, Fonseca e Alves (1971).

Descrição Litológica

- Formação Aliança

Na base ocorrem conglomerados e arenitos conglomerados cin

za-avermelhados constituídos de grânulos e seixos de rochas cristalinas

e silex disseminados em matriz argilosa e,também.intercalações de evape

ritos. Acima desta seqüência ocorrem folhelhos vermelhos-tijolo, muito

micáceos, com ocasionais intercalações de siltitos vermelhos, ir.icãceos.

0 membro médio desta formação consiste de arenitos cinza-esbranquiçaâos,

vcrmelhos-pürpura, marrom, vermelho-amarelado; finos a médios, subarre

dondados, regularmente classificados; argilosos, feldspãticos, micácees,



QUADRO -

PERÍODO GRUPO FORMAÇÃO

Quaternário

Tereiârio

Cretáceo

Inferior

Ilhas

Santo Amaro

Jurassico

Superior Brotas

Pri-Cambriano

Sedimentos de praia e

aluviões

- discordância -

Formação Barreiras1

- discordância -

Formação Alagoas

- discordância -

Formação Marfim

- contato concordante -

Formação Candeias

- contato concordante -

Formação Itaparica

- contato gradacional -

Formação Sergi

- contato gradacional -

Formação Aliança

- discordância -

Rochas do Complexo

Cristalino

SEQÜÊNCIA ESTRATIGRÂFICA NA ILHA DE ITAPARICA

algumas estratificações cruzadas. 0 membro superior da formação (Membro

Capianga) constitui-se de folhelhos vermelhos-tijoio, cinza-esbranquiça

dos, muito micáceos com ocasionais intercalações de calcário microcri£

talino. No seu topo são comuns as intercalações de arenito verxnelho-

acastanhado, fino a si1tico, nuito micáceo. 0 seu contato com os areni

tos da Formação Sergi, sobreposta, é gradacional convencionado como sen

do o topo da camada espessa e mais alta de folhelhos. 0 contato

inferior é discordante/ cora rochas do Complexo de Embasamen

to.

Atualmente, a designação Grupo Barreiras, é geralmente aceita.
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- Formação Sergi

£ constituída de arenitos finos e conglomerations de colo

•j~ão pardo-amarelada, cinza-esverdeado, vermelho-amarronzado. Varia de

ral a regularmente classificado. São subangulares a subarredondaâos, ar

-llosos, pouco feldspáticos, raramente micáceos e caulínicos, com ai

guns seixos de silex quando conglomerará cos. Marcas onduladas e estrati

ílcação cruzada são comuns. Na parte superior ocorrem conglomerados de

espessura variável, feldspáticos, muito argilosos. Os contatos superio

ros e inferiores são gradacionais.

- Formação Itaparica

£ composta de folhelhos, siltitos e arenitos. São predomi^

nantes folhelhos e siltitos de cores cinza-oliva e cinza-esverdeados,

íossiliferos. Os folhelhos do topo são marrons e cinza-€sverdeados, sí^

ticos; características diagnosticas da Formação. Abaixo destas, ocorrem

canadas delgadas de calcário, microcristalino e, na parte mediana, um

corpo de arenito de coloração cinza (Arenito B) fino a síltico, em ge

ral bem selecionado, caleifero. Seu contato inferior com os arenitos da

Formação Sergi é gradacional, podendo ser, excepcionalmente, brusco. O

contato superior com os sedimentos da Formação Candeias é, também, cen

cordante.

• Formação Candeias

£ constituída de folhelhos com intercalações de siltitos

c arenitos espessos, maciços. A unidade basal, Membro Tauá, constitui-

se de folhelhos cinza-escuro, com partição acicular, micáceo, duro, Ia

"inação paralela e muito fossil5!fero, com raras intercalações de calca

rio síltico argiloso. Suas características riais marcantes são: partição

acicular e baixa resistividade em perfil elétrico; corresponde ao anti_

90 Candeias Inferior. 0 Membro Pitanga, parte central da Formação, é

esnstituido de arenitos maciços, sempre, confinados em espessos corpos

'ic folhelhos típicos desta Formação. Estes arenitos são cinza-amarela_

*!os, nuito finos e sílticos, moderadamente selecionados, maciços, loca^

•*v?r.tc com bolas de argila, fragmentos de folhelhos cinza-escuro e abun

-.ir.tos estruturas de escorregamento. A unidade superior (Membro Gomo) é

- r.stituida de folhelhos e calcários intercalados. Os folhelhos são cin

• •»-acastanhados, cinza-escuros, calei feros, CCIT. partição irregular e

• -x-.adattento médio a espesso, âs vezes, maciços, com freqüentes lentes

-•-• calcário microcristalino cinza, síltico argiloso. 0 contato entre a

â Candeias e a antiga Formação Ilhas se processa por uma interdi
resultante de gradação lateral ntre as duas unidades. Daí, ocor_



"tom, por vezes, corpos arenosos, tipicamente Ilhas, sotopostos a

t"*sos pacotes de folhelhos típicos da Formação Candeias. 0 contato

•. rnrmaeão Ifcanariea ê concordante.

9.

ccn
ormação Itaparica é concordante.

Formação Marfim

Esta unidade corresponde a uma parte da antiga Formação

Mhas Inferior. Constitui-se, preâominantemente, de arenitos finos a

Míticos, raramente grosseiros, cinza-claros a esverdeados,mal seleeio

~t<4os, com abundante matriz argilosa, fragmentes de carvão e de folhe

'*-.o distribuídos aleatoriamente. Apresentam laminações, marcas ondula

'•>s o estruturas de escorregamento. Intercalados nos arenitos ocorrem

••1titos e folhelhos. Os siltitos são cinza-claros a cinza-esverdeados,

•ito argilosos, micáceos, com estruturas de escorreçamento, laminação

Malela e cruzada. Os folhelhos são cinza-esverdeados, claros e eseu

•ç, micâcecs, caleiferos, sílticos. Apresentam partição acicular, po

'ido ser também, maciços. O contato superior com a Formação Alagoas é
rcordante. Com c /ormação Candeias, sotoposta, o contato é concordat

havendo uma passagem brusca de arenitos para folhelhos espessos. A

'ide i Cretáceo Inferior.

Formação Alagoas

Esta Formação é constituida por arenito rõs :tc, amarronz^

, grosseiro a conglomerático e seixos de calcário cinza. Nestes areni_

'• ocorrem inter calaçoes: de camadas de argila verde, mi cace a e, de fo

Mhos cinza-escuros e pretos, sílticos, micáceos betuminosos, bem Ia

"»Jos, parcialmente piritoso, calcífero, com muita matéria orgânica.

Na revisão estratigrãfica mencionada acima (op.cit. p.6),

tvitores não fazem referência a esta Formação. Todavia, a sua idade,

i<la em estudos de fósseis, é considerada Cretáceo Inferior (Aptia

'H)iano), segundo Nascimento (1971). Seus contatos superior e infe

' não discordantes.

»mação Barreiras

Constitui-se de areias grossas, argilas cinza-amarelaâas,

' " amareladas; arenitos grosseiros e conglomoraticos, mal consola

• mal classificados, cinza-esbr&nquiçados, amarelados e avernelha

• "i estratificação cruzada, estruturas de canais e abundante ma
1 tullnica.

''•nnntos de Praias e Aluviões

São assim denominados todos os sedimentos quaternários a

'"'<! litorâneos e continentais, tais como as areias das praias,



-».is ? aluvx^es.

0= sedimentos de idade quaternária ocorrera nas áreas de

»;xíc* e praias costeiras. Na parte leste, os topos dos norros acir.a

.:j cetà 50m são cobertos por sedimentos da Formação Barreiras. A Forma

ao Alísoas apresenta—se em extensos afloramentos na parte central da

Ilha e, também, a oeste. Afloramentos da Formação Marfim (ant. Ilhas In

ferior) são muito freqüentes na parte leste, parte sul e na zona do ca

nal ac norte.

3. GEOMORFCLOGIA

As maiores feições morfolôgicas a se destacarem são:

a) Feixes de restinga - Essas restingas alinham-se nc ia

do da cos te sul cobrindo uma faixa desde a Pont*, de Caixa Pregos &zk

proximidades de Mar Grande. Em alguns lugares apresentam-se estreitas e

próximas ã praia atual e, em outras partes, são mais largas avançar.:":3

para o interior da ilha (Conceição, Barra do Pote e Barra do Gil);

b) Fallsias - O contorno leste da ilha ê visivelmente es
sinalado por várias falêsias em algumas áreas de topografia mais eleva
da;

c) Depósitos dunares e aluviais litorâneos;

d) Áreas de baixios - Geralmente, são áreas inundáveis

quando das marés altas. São abundantes nc lado do canal ao norte onde

formam extensos mangues;

e) Elevações - Estas apresentam-se em forma de colinas
nais altas na parte leste podendo atingir 90 metros, aproximadamente.
Na parte central e oeste são mais baixas, alcançando 60 metros. 0 per
fil topográfico evolui das restingas e baixios situados ligeiramente j*
cima do nível médio do mar e alcança maior elevação na parte central ca
ilha.

A dissecação do relevo é bem acentuada com uma drenaçcn
f|ue parece ajustar-se bem ao modelo dendrltico. Alguns vales maiores e

Hitintos cortam a ilha no sentido sul-norte, aproximadamente, incJuEi.

v« aquele situado adjacente à área estudada. Este vale apresenta-se ba^

'into largo en&ejando a formação de lagoas n« extremidade sul. /. Tigura
4 neutra a seção topogre. ica perpendicular eo vale e acerca de 1,2 kr.i

' norte da prsia. Obsorve-se que a encosta a leste de seção é rr.uiio
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abrupta contrastando com a do lado oposto. O pequeno talude na parto ccn

trai seguido de um patamar sugere c possibilidade de se tratar de terra

ço. £ provável, a hipótese de que ali existira um antigo canal de maré

seccionando a ilha (Fujimori, comunicação pessoal) na direção norte-sul.

O clima, segundo a classificação de KÔeppen é do tipo Af

(Andrea, 1962), isto ê, clima das selvas, quente, e úmidc sem estações

tecas e precipitações maiores de março a agosto e, pluviosidade media

anual de 1.800 mm. A vegetação é identificada como do tipo litorânea

que se desenvolve em solos aluviais e sedimentares (Nascimento, 1970,

p. 47).

4. GEOLOGIA DO DEPOSITO

A área estudada é quase toda recoberta por sediirentos qua

ternários. Todavia, são encontrados afloramentos de arenitos na parte

leste desde a transversal "M" (altura da estação M/7 Figura 5) até pou

cos metros a leste da transversal "O". Este arenito é de granulação mé

dia a fina, cor esverdeada, laminação paralela e com bair.a consolidação.

Possivelmente, o mesmo também aflora no lado da praia ficando a desço

berto nas marés baixas. Esses arenitos são provavelmente da Formação

Marfim pois, ê comum, a sua ocorrência na costa sul ao nível do mar (Leî

te, 1968; Fonseca, Wall e Haia, 1962) .

Os cortes na rodovia atingindo até cerca de 9,0 m de altu

ra expuseram um arenito friãvel de coloração verde-ciaro, estratifica

çao paralela, granulação média a fina, direção N70° e mergulho sub-hori^

zontal. Intercalado com esse arenito encontra-se um folhelho preto com

até l,50m de espessura apresentando, no topo, uma gradação para um fo

lhclho cinza-claro. O conjunto é recoberto por solo argiloso amarelado

o, com níveis de concentração de material avermelhado. A espessura de£

so solo atinge 6m, aproximadamente. No corte contíguo ao vale parece

existir evidência de truncamento das camadas a partir da cota 10m, apro

xinadamente. Um sistema de fraturas se apresenta com direções K90° e

:;230 e mergulhos verticais. Não foram observadas outras estruturas se

lirontares.

Do ponto de vista geomõrfico, a área de localização do de

;ito é uma restinga bem caracterizada. Nas duas elevações viz ia'ias ain

'•••» aão bastante nítidas pequenas falésias; provavelmente, vestígios de

*'r.-i3 maiores destruídas pela erosão. Um melhor exame da Figura 5 ntos

' • a existência de um alinhamento topográfico paralelo ã linha de praia.

•'•» fuição pode ser acompanhada, por exemplo, pela curva de nível d« 6
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Retrós e, de maneira bem clara, se dispõe normalmente ao vale. £ fácil
perceber que este deposito arenoso foi ali desenvolvido» provavelmen
te» quando do recuo do mar formando uma barra em frente ao
90 canal.
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CAPITULO II

GEOFÍSICA

1. ESTUDOS ANTERIORES

Estudos geoflsicos de plãceres de praia usando os métodos

zugnêtico, radioraitrico e sísmico foram realizados por Rand (1967) em

praias do litoral do Estado de Pernambuco. Segundo este autor, foi pos

slvel determinar concentrações superficiais de minerais magnéticos (il

aonita e magnetita) usando um magnstômetro Askania Gf-6 e, concentra

çôes de monazita com auxilio do método radiométrico.

Na Ilha de Itaparica, desde muito tempo, têm sido realiza

c!os diversos levantamentos geoflsiccs. A equipe de geofísica da Divisão

de Fomento da Produção Mineral parece ter sido a pioneira desses traba

lhos. Cerca de 40 km de perfil foram levantados com magnetometria me

d Indo-se as variações das intensidades relativas (campo vertical e hc

rizontal) entre Ponta do Ouro-Roça dos Padres e Penha; Baiaco-Coroa; Co

roa-Jaburu; Santo Amaro de Catu-Barra Grande (Amaral e Paiva, 1939). O

Conselho Nacional de Petróleo (CNP) e, posteriormente, a Petrobrãs ali

realizaram vários levantamentos com sísmica de refração e reflexão, ini

clalnente, a cargo da United Geophysical Company A.S. (Linwell, 1950;

C;?, 1946/52; Everitt, 1950 e 1951; Kubena, 1959; Shety, 1959; Moulton,

1958 e 1960; Karris, I960), bem como, levantamentos gravimétricos de de

•.alhe (Praça, 1962; Praça e Souza, 1963; Silva, 1963). Recentemente, os

••r.tjdos sísmicos foram reiniciados e concluídos pela Petrobrás, em çran_

lo parte da ilha (Nilson R. Campos1; comunicação pessoal). Obviamente,

T.tes estudos visaram a determinação e definição de estruturas mais pr£

'•ir.das relativamente àquelas de interesse no campo da prospecção

~;r.oral, normalmente, superficiais. A parte oeste da ilha, limitada por

»"•* linha N-S indo desde o canal até a praia, passando pela Ilha de San

A.-..tro, foi estudada com auxilio de gravimetria e dados sísmicos ccr.
ir''as a uma avaliação das possibilidades econômicas do sal-gema (Lei

''•» 15>66). Perfis cintilométrícos foram realizados por Fujimori2 e Ba£

••*-«•>', independentenente, ao longo da rodevia principal.

Setor de Geofísica, PetrobrSs - RPBA.

Comunicação Pesioal.
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?. MÉTODOS GEOFlSICOG EííPRFGADOS

As razoes» principais, do emprego dos métodos geoflsicos

foram discutidas na Introdução (p. 4-5). No campo, a área anômala foi

localizada e delimitada, aproximadamente, com auxilio do cintilômetro.

En seguida* foram abertos caminhos afastados 50 m e dispostos norma.1

mente sobre o depósito. Em cada uma dessas transversais definiram-se,

então, as estações de leituras, também, com espaçamento de 50 metros

(Fig. 5). Os levantamentos tiveram inicio com a cintilometria vindo de

pois» en ordem, a polarização induzida e magnetometria e, afinal, a sís

nica de refração. Nas áreas vizinhas, o levantamento foi feito com cin

tilometria.

2.1 - Radioraetria

Certos elementos químicos que ocorrem na natureza experi^

mentam um processo de desintegração expontânea do núcleo atômico emitin

do energia e algumas partículas; fenômeno conhecido como radicativida

de. As radiações alfa, beta e gama decorrentes do processo são, por CC-Ü

seguinte, as bases da geofísica de prospecção de minerais radioativos.

Os minerais de urânio e tôrio são, essencialmente, os de maior interes

se neste campo e a procura deles vem crescendo, intensivamente, nos úi

tintos vinte anos nos países desenvolvidos. A procura tenaz do urânio de

corre da sua grande importância como combustível nuclear. Além disso,

juntamente com minerais de urânio e tõrio, ocorre uma variedade de ou

tros minerais associados contendo elementos como berilo, tantálio, co

lúnbio, ítrio, zircônio, todos de grande importância na indústria, pxi£

cipalmente, aeronáutica, eletrônica e na engenharia nuclear (Dobrin,

I960). Um fato notável no processo de acumulação de urânio nas rochas

rudimentares é a sua associação (paragênese) con vanãdio, fósforo e r.o

Übdênio (Kitaiski, 1968; Laverty e Gross, 1955; Weeks, 1955).

Os métodos radiométricos empregados neste estudo foram a

'-intilometria, realizada no campo, e a espectremetria gama de laboracó

rio que será discutida no próximo capítulo. Estes métodos são baseados

* detecção das radiações gana oriundas da atividade dos isótopos des
2^8 235 232 """

'^dentes do ü , u , e Th . Estes radioisótopos primitivos, devi

» * sua instabilidade natural, geram, respectivamente, as séries de e

;'/oros gama secundários passíveis de medição (Adarr.s e Gaspsrini, 1970).
1 fenômenos físicos envolvidos nos processos de detecção e medição cleŝ

• elementos estão descritos com mais detalhes r.o item 1 do c

'"' «oguinte.
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Cintiiometria

A cintilometria teve um grande impulso quando Browe11

(1950) testou o método em observações de campo comprovando a elevada e

ficiéncia de detecção dos raios-gama pelo cintilônetro. O dispositivo

básico d* detecção é um cristal de iodeto de sódio que se torna um exce

lente cintilador quando ativado com tâlio. As cintilações são converti

das em pulsos elétricos por meio de uma fotomultiplicadora (espécie de

fotocélula auto-amplificadora). Assim, o feixe de elétrons originados

por fôton-gama incidente e multiplicado milhares de vezes produzindo urt

pulso que vai para o circuito de registro e medição. Este pulso tem ura

amplitude que é proporcional ã energia do fõton-gama incidente. 0 cintî

lômetro utilizado (modelo SPP-3 Saphymo-Srat, portátil) e provido de unt

circuito discriminador que só permite a passagem, para o circuito de con

tagem,dos pulsos superiores a um certo nível de energia escolhido. l£

to, possibilita a que se façam medidas em diferentes níveis de energia

(50 JceV a 2,0 MeV).

Um levantamento foi realizado na area do placer (Figura 5}

praticamente em perfis transversais indicados por letras maiúsculas. 0

discriminador de energia foi ajustado para 100 keV. 0 cintilômetro era.

deslocado sobre as transversais fazer.ào-se anotações das leituras nos

pontos onde ocorriam picos (altos e baixos) e nas estações com afasta

mento de 50 metros.

0 mapa de iso-radiações está representado na Figura 12 on

de se vi a forma alongada da anomalia considerando, por exemplo, a cur

va de contorno de 100 cps. 0 "background" apresenta-se com valores dî

ferentes na área; no lado da praia, tem-se uma contagem de 15 cps cor

respondendo às areias quase inertes enquanto que, no lado opostoâ praia,

é de 60 cps, aproximadamente, correspondendo aos afloramentos da Forra

ção Alagoas.

Dentro do contorno da anomalia são encontradas contagens

bastante elevadas evidenciando altas concentrações de minerais radioatí̂

vos. Particularmente notáveis, são os valores anormais na extremidade

oeste ao lado da rodovia. Esta anomalia encontra-se em ambiente de bre

jo. Os sedimentos, ai, são argilo-arenosos e de cor escura. Isto sugere

um ambiente reduter que poderia explicar a alta contagem observada; o

urânio poderia ter sido lixiviado nas partes vizinhas mais altas e se

depositado eli. Segundo ítKelvey e Nelson (1950) e Bell (1957), o urânio

pode ser adsorvido pela argila, matéria orgânica, ou outros materiais

finamente divididos. Também, pode-se observar outra anomalia menor S3.tu

ada a leste a uma distância de 50 m, aproximadamente, da estação N/4.
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O exame mais local nostrou que se trata de concentração atual desenvcl

vida durante os períodos chuvosos. As marcas da erosão estão bem vivas

no terreno em volta.

£ importante observar que a anomalia principal estende-se

justamente era frente às falésias (Cap. I p. 11), e que exatamente nesta

zona tem-se a maior acumulação de minerais conforme veremos mais adian

te no Capitulo III.

2.2 - Polarização Elétrica Induzida - Resistividade

0 método polarização elétrica induzida tem o seu emprego

consagrado na prospecção de mineralizações de sulfetos disseminadas e é

considerado o mais eficiente na determinação desses depósitos. Todavia,

o seu emprego, com algum sucesso, é bem mais amplo devido a alta sensî

bilidade do método para detectar minerais metálicos condutores dissesd

nados nas rochas (Komarov, 1967; Seigel, 1967). Una feição deste método

é permitir uma visualização qualitativa dos diferentes parâmetros, ent

profundidade. Isto, permite delimitar o corpo mineralizado e, portanto,

melhor orientar trabalhos de sondagens por perfuração. A presença de

grafita, minerais argilicos (principalmente, montmorilonita) e mine

rais laminares como serpentina, clorita, sericita ou a combinação ces_

ses minerais na rocha constituem as fontes principais de ruído de pola

rização na prospecção mineral. Isto é, a indicação da possível existên

cia de sulfetos dada pelo método pode ser dúbia ou então mascarada. Tarn

bém, solos de recobrimento com resistividade muito elevada podem consti_

tuir uma limitação ao emprego do método nas sondagens mais profundas. A

alta resistência de contato obriga a que se tenha de aplicar uma dife

rença de potencial maior entre os eletrodos de corrente e exige, conse

qüentemente, maior potência do equipamento.

Ao se aplicar um campo elétrico em meios heterogêneos co

mo rochas e misturas de materiais com diferentes propriedades elétricas

dá-se, então, a polarização elétrica do meio. Esta polarização não ten

uma explicação simples quando analisada ao nível molecular ou atômico e

constitui-se em uma g&ma de fenômenos, alguns dos quais, são responsa

veis pelo efeito conhecido na geofísica de exploração como polarização

induzida (Parkhomenko, 1967). Ainda, segundo esse autor, a polarização

induzida pode ser explicada em termos da textura e de efeitos eletroqu£

micos. Marshall e Madden (1959), em estudo mais acurado para investigar

as possíveis causas do efeito de polarização induzida conclueir. que a

sua origem está, principalmente, no armazenamento da energia química.

Como a mobilidade dos vários íons varia dentro da rocha, ao ser injeta
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da uaa corrente elétrica, esta produzira excessos ou carências iônicas

nos limites das zonas diferenciadas pela mobilidade dos seus ions. Con

seqüentemente, desenvolvem-se gradientes locais em oposição ao fluxo ôe

corrente causando o efeito de polarização induzida (Macem e Cantwell,

19(7). Os grãos d« minerais metálicos em contato com solução eletrolíti^

ca e/ou minerais com capacidade d« troca iônica são determinantes desta

Maior ou menor mobilidade dos Ions nas rochas. Assim, se verifica a po

larização na interface metal-eletrôlito; denominada polarização eletrõ

dica er a polarização eletrolltica ou polarização de membrana nas ro

chás co» atividade iônica (Anderson e Keller, 1964). Este efeito é bas

tante pronunciado nas rochas contendo minerais argilicos. Sob a ação de

um campo elétrico alternado a condutividade nessas zonas polarizadas é

•odificada. 6 neste fenômeno que se baseia a técnica de medição do efeî

to de polarização» no domínio da freqüência.

O emprego da polarização induzida em aluviões foi tentado

por Vacquier et ai, (1957) e em sedimentos porosos por vários autores

na prospecção de água subterrânea. Muitas experiências conduzidas em Ia

boratório com amostras sintéticas, misturas de areia con minerais semi-

condutores e amostras naturais mostram a complexidade do fenômeno em f£

ce das varias implicações com as diferentes variáveis tais ecroo tipo das.

matriz, normalidade do eletrólito, porosidade efetiva, dimensão dos

grãos metálicos, presença de minerais argilicos, quantidade de minerais

metálicos presentes, densidade e freqüência das correntes envolvidas

(Vacquier et ai, 1957; Anderson e Keller, 1964; Frazer et ai, 1964;

McEuen et ai, IDF?; Alv-roz, 1972).

O emprego do método, aqui, decorre do fato de se ter con

centrações de minerais metálicos no sedimento, alért, d* presença do ele

trõllto. O interesse está em se observar o comportamento do efeito de

polarização induzida em vista das variações do teor de metálicos. Por

ventura, esperava-se um baixo ruído de polarização eletrolltica porquan

to se trata de sedimentos ôe praia antiga. 0 método está sendo emprega

do em carater inteiramente experimental e, portanto, não foi usado, ex

tensivamente, em toda a área.

Conquanto exista diferentes técnicas de medição do efeito

de polarização, no domínio da freqüência, este. é representado pelo efei.

to percentual de freqüência definido como:

EPF - cd *—2 a- 10a (1)
pca
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A resistlvidade aparente « dada por:

onde 9 • resistividade aparente, relativa a freqüência
do campo elétrico;

• p . ê a resistividade aparente» relativa i freqüência
de referência do nível "cd".

De (1) • (2) i derivado um terceiro parâmetro, o fator metálico aparen
te, dado por:

FMm * zZL. 2»10» (3)

Este fator tem a dimensão de condutividade e fornece uma medida da quan
tidade de condução.

Utilizamos um instrumento que opera no domínio da freqüên
cia modelo P650 da NcPhar que mede, diretamente, o efeito de freqüência
(EPF) e a resistividade aparente. Consiste de um transmissor que gera a
corrente a ser injetada no terreno e de um receptor para medir a dife
rença de potencial entre dois pontos determinados. O transmissor é pro
vido de um amplificador de potência que fornece tensões até 850 V, e é
alimentado por um conjunto motor-gerador de 2.500 W (127 V c a . 400
cps). A freqüência mais alta e a freqüência de referência da corrente
elétrica são, respectivamente, 5,0 cps e 0,3125 cps, para este modelo
de instrumento. Durante a operação de campo podem ocorrer variações do
EPF na mesma estação. Este tipo de ruído pode ser devido âs correntes
telúricas ou a existência de alguma linha de transmissão próxima. 0 rui,
do de origem telúrica ê eliminado, parcialmente, nc próprio instrument
to.

Foi realizada uma sondagem, em perfil, ao longo da trans,
versai "C" (Figura 5) de modo a cortar £ anomalia perpendicularmente.
Adotou-se o aranjo dipolo-dipolo com afastamento de 3,0 m entre os
eletrodos de cada dipolo com a expansão variando desde n • 1 a
n • 5. O afastamento relativamente pequeno entre os eletrodos dos
dipolos foi assim estabelecido porque, já se tinha,"a priori", uma idéia
3a pouca espessara do depósito (4,0 R>, aproximadamente).
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Procedimentos Experimentais de Campo

A calibração do instrumento no campo para o arranjo acima

é feita conectando-se o receptor em série com a resistência de calibra

çio provida pelo fabricante e com a resistência equivalente do meio cor

respondendo às duas posições dos eletrodos de corrente. Este conjunto

determina a carga para o transmissor. Em seguida, são feitos os ajusta

mentos de modo a se obter no receptor uma diferença de potencial identi

camente igual ao produto do valor da resistência de calibração pelo va

lor da corrente observada no transmissor. Durante toda a operação de cam

po esta calibração foi realizada, sistematicamente, no inicio de cada

expansão. Isto i, para cada posição do dipolo de corrente, de modo que

a variação do EPF se mantivesse na faixa 0,0 ± 0,5 %.

A fim de que se pudesse ter 'ima idéia da precisão das me

didas dos parâmetros foram feitas, previamente, algumas observações da

variação do EPF e da resistividade aparente, com a corrente no transmis_

sor. A experiência foi feita mantendo-se os eletrodos na mesma posição

n=2. O resultado está mostrado na Figura 6 onde se vê gue, somente pa

ra valores de corrente acima de 6,0 mA, obtém-se leituras do EPF está

veis, na faixa 3,9 ± 0,6%. O erro provável (0,6%) foi calculado inclu

indo-se o erro instrumental. Pela própria definição âo EPF vimos que e£

te parâmetro é adimensional, portanto, independe do valor da corrente.

Também, nota-se o mesmo comportamento variável de p_ para as correntes

abaixo de 8,0 mA. 0 valor médio de p_ (seis últimos pontos da curva) ê

301,7 Í2m com desvio-padrão 4,4 fim e coeficiente de variação igual a

1,4%. O erro-padrão da medida, obtido a partir destes valores, ê igual

a 1,4 8m. Normalmente, não deve existir qualquer relação entre o EPF

e pa, pelo menos do ponto de vista instrumental. No entanto, talvez, se

ja possível existir alguma dependência entre esses parâmetros ditada,

unicamente; por fatores geológicos. O coeficiente de variação do fator

metálico e igual a 13,7%, calculado com base nos dados acima.

Análise dos Resultados

As variações da resistividade aparente, do efeito de fre

qüência e do fator metálico no perfil estão representados, segundo o ir.£

todo de Hallof (1964), na Figura 7. Observa-se que a resistive

dade aparente, de um modo geral, cresce no sentido N-S variando, aproxî

madamente, de 20 3m até 1.300 fim no lado da praia. Esta variação, está

refletindo a presença do material argiloso subjacente e/ou do lençol

freático mais superficial no trecho ã esquerda da estação D/2 e, pr.
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rece não ter qualquer relação com a mineralização. O ponto a partir <2o

qual o relevo começa a subir pode ser visto no perfil quando a resisti

vidade assume valores crescentes. A anomalia de polarização induzida re£

salta bem a zona de maior concentração dos minerais pesados. Todavia,

no trecho compreendido entre as estações D/l e D/2, os valores do EPF

são fortemente afetados pelo ruído de polarização de membrana devido ã

argila. Entre as estações D/2 e D/3, encontram-se os maiores valores do

EPF situados próximos ã superfície e decrescendo com a profundidade. O

limite da anomalia de polarização está situado ao ponto D/3 + 10 m (Fî

gura 7) seguindo-se pequenas anomalias que podem ser atribuidas às con

centrações menores e dispersas. Observa-se o comportamento inverso da

variação do EPF, comparando-se com a variação no trecho entre as esta

çõer D/l e D/2 onde o efeito cresce com a profundidade d2vido â influên

cia da camada argilosa. Esta camada pode ser acompanhada no perfil do

fator metálico até o ponto onde ela desaparece. Parece que, com a eleva

ção do terreno, ela não i mais atingida pelo campo elétrico ou, então,

contribui muito pouco. Uma melhor visualização do "background" é nota

vel na parte direita deste perfil (curva de 1,0 mho, por exemplo).

Os testes para verificação da precisão das medidas desses

parâmetros são de grande importância, por motivos óbvios. Viu-se, aei

ma, que existe uma faixa especialmente critica para o EPF, isto é, "pseu

do-anomalias" de EPF correspondendo aos valores mais baixos da corrente

elétrica (Figura 6). Uma conseqüência prática deste fenômeno é que, em

áreas onde não seja possível a obtenção de correntes maiores (solo de

cobertura altamente resistivo), deve-se estar seguro de que o valor da

corrente, no instante da leitura do EPF, esteja situada fora do limite

critico. Também, deve-se lembrar que o conhecimento do erro-padrlo e do

coeficiente da variação das medidas são determinantes do intervalo a ser

adotado nas curvas de contorno. Em ãreas diferentes, fatores locais co

mo litologia, correntes telúricas, etc, certamente, serão responsáveis

por algumas diferenças das curvas.

Portanto, pretende-se apresentar este procedimento experî

mental de campo e a análise estatística, como una sugestão em levanta

roentos onde se desejam maior precisão e um bom controle.

2.3 - Magnetometria

O método magnético ê considerado o mais antigo dos meto

dos geoflsicos. Seu fundamento está no campo magnético da Terra cujos

valores regionais são conhecidos. As variações espaciais são, comunen

te, encontradas nos livros textos sobre o assunto. Contudo, o campo geo

magnético, também, ê variável no tempo apresentando trèb variações prin
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cipais e Importantes na geofísica de exploração: - variação diurna» r>S

cropulsações e tempestades magnéticas. A variação diurna tem duas corr.po

nentes: a variação lunar e a variação devida aos efeitos dos ventos so

lares. Segundo Breiner (1973) estas variações não são previsíveis e po

dem atingir amplitudes da ordem de 100 gamas1. Superpostas à variação

diurna estão as micropulsações gue são flutuações do campo geomagnético

com amplitudes variando desde a fração do gama ate dezenas de gamas e,

períodos de 0,1 segundo ate 10 minutos (Jacobs e Westphal, 1964 p.158).

Apresentam uma forte dependência da latitude. Tempestades magnéticas são

flutuações rápidas do campo geomagnético com amplitudes variando até al̂

gumas centenas de gamas e gue podem prolongar-se por vários dias. Os le

vantamentos de campo, em geral, são suspensos durante essas tempestades.

A origem, natureza e predição das micropulsações e tempestades magnéti

cas são largamente pesquisadas nos observatórios, como se depreende da

vasta literatura sobre o assunto. Resumos de mais de uma centena de tra

balhos podem ser encontrados nas publicações da American Meteorological

Society. Veja-se, por exemplo, o volume 13 n9 2 (1962). Decerto que,

somente, as pulsações de freqüências mais baixas são importantes aqui

porque, aquelas de maiores freqüências não são registradas pelos magne

tômetros de uso comum na geofísica de exploração. Isto é, esses instru

mentos não respondem às variações de alta freqüência do campo.

A prospecção por magnetometria, em essência, consiste em

localizar áreas onde os valores do campo diferem, sensivelmente, dos va

lores regionais. Vários fenômenos geológicos como certas variações lito

lógicas, concentrações de minerais com elevada susceptibilidade magniti

ca como pirrotita, magnetita, hematita, ilmenita, cromita ferrlfera,

etc, estruturas tectônicas como falhas, dobras, podem ser responsáveis

por essa distorção do campo geomagnético. {
í

Alguns casos históricos, interessantes, de sucesso do me !

todo são discutidos por Lasf argues, (1966i . Aqui no Estado da Bahia, po •

de-se citar como fato histórico o emprego da magr.etometria, ao lado de !

outros métodos geoflsicos, no levantamento de grandes feições estrutu

rais da Bacia Sedimentar do Recôncavo durante as primeiras campanhas geo '

físicas de prospecção do petróleo, a partir de 193? (Amaral e Paiva, :

1939); CNP, 1947). No entanto, o método é considerado bastante quali i

tativo e, algumas dificuldades de interpretação, surgem devido â nature

za vetorial da grandeza medida.

O gama e a unidade empregada para medir a intensidade do campo magn£

tico; eqüivale a 10"J Cavas,
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O instrumento por nos utilizado neste estudo ê o magnetô

metro de precessio nuclear modelo MPN-100 de fabricação nacional. Este

instrumento, mede o campo total com uma precisão de * 2 gama. O princl

pio de funcionamento, aspectos teóricos e a técnica de operação podem

ser vistos em Dobrin (1960), Wienert (1970) e Breiner (1973).

No campo, foi feito um levantamento na malha definida an

teriormente, segundo o método da reocupação da estação-base. Com estes

valores das leituras na base foi traçada a curva de variação diurna p£

ra a correção dos demais valores obtidos na area.

Ao serem feitas as correções da variação diurna nos dados

de campo não se está levando em consideração as pulsações do campo ocoir

ridas a intervalos de tempo menores. Isto, só seria pcssivel dispondo-

se de dois instrumentos; um deles, estacionado na base fazendo o regis_

tro contínuo. Portanto, nos levantamentos com, apenas, um instrumento

não se pode fazer a correção das pulsações. Por esta razão, apesar de o

instrumento permitir as leituras das intensidades do campo com precisão

de* i 1 gama, não se pode afirmar que esta precisão, também, é válida pa.

ra todo o levantamento porque, aquelas leituras realizadas no intervalo

de reocupação da base, estarão afetadas pelas pulsações. Ao ser feita

uma suavização na curva de variação diurna, certamente, o erro devido a

essas variações será reduzido um pouco. No entanto, ainda não se pode

dizer de quanto foi esta redução e qual a incerteza associada âs leitu

ras. Um procedimento prático, usado aqui, consiste na observação do cam

po durante algum tempo fazendo-se leituras a intervalos de tempo pequ£

nos. Então, a máxima amplitude registrada será considerada como a precJL

são do levantamento.

Uma observação dessas variações foi feita numa estação da

área durante 80 minutes e com intervalo de leituras de 5 minutos. Na Fî

gura 10, estão mostradas algumas pulsações sobrepostas a um trecho da

curva de variação diurna. O dia foi relativamente calmo, sem grandes va

riaçÕes na intensidade do campo magnético. Pode-se ver que as amplitu

des das pulsações atingiram um máximo de 4 gamas durante a observação.

O valor absoluto do campo geomagnitico na base ê 25.067 r

3 gamas. Este valor deve ser visto como uma indicação porquanto, uma in

formação mais precisa necessitaria de uma amostragem durante um tempo

naior. Observações por um tempo suficientemente longo daria as séries

temporais com as quais se poderia calcular o valor mais provável do cam

po dado por:

N
n(t,) = lim l/N l f (t,)

<=1 < A
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onde» f (t); < » 1,2,3, ... N, é o conjunto de curvas 'processo aieatõ

rio) observadas em cada período (Bendat e Píersol, 1968), Nos processos

aleatórios estacionârios o valor médio definido acima é constante e a

autocorrelação múltipla dos n-valores f (t,). independe de t,. Como

neste caso, o período de observação foi pequeno entâc, o valor absolu

to do campo foi considerado como sendo a media aritmética dos valores

de 16 leituras realizadas em dias diferentes. O desvio-padrão "sx" de£

sas leituras e o coeficiente de variação são, respectivamente, 12 gamas

e 0,05%.

Analise dos Resultados ;

Os dados do levantamento magnetomitrico «stão na Figura

11. Observa-se que as variações relativas da intensidade do campo são

muito pequenas e apresentam um padrão pouco sugestivo para a interpreta,

ção. A feição apresentada no mapa de contorno (Figura 11), nlo concorda

com a forma do deposite evidenciada, por exemplo, pela cintiicmetria

(Item 2.1). Provavelmente, as variações registradas são devidas à corpo

nente regional.

Os resultados obtides sugerem que o mêtodc não i muito

útil na exploração de depósitos de minerais pesados nesta regiic.

2.4 - Sísmica de Refração

A aplicação prática do método sísmico para determinação

de estruturas geológicas teve início na Europa desde 1919 e, na América

do Norte, em 1921. Pouco depois, já o método era aplicado na prospecção

de óleo em áreas do Texas e no México. A muitos desses trabalhos, segui

ram-se as descobertas de grande número de domos salines superficiais (Net

tleton, 1940). Deve-se a este método a descoberta da fessa tectcnica da

Bacia Sedimentar de Tucano, aqui no Estado da Bahia. (CNP, 1946 p.275).

Os fundamentos teóricos do método podem ser vistos em Net

tleton (1940) e Dobrin (1960). O fato de ser o menos ambíguo dos meto

dos geofísicos de exploração e, de mostrar bem, descontinuidades geoló

gicas e/ou estruturais, confere ao método uma posição importantenes tra

balhos de determinação dessas feições. A desvantagem do seu emprego ocor

re em áreas de zonas cegas e camadas ocultas. A zona cega é caracteriza

da pela inversão da velocidade, normalmente, ciêscente com a profundr.3

de. Enquanto que a cantada ?ulta ocorre quando se tem, por exemplo, três

camadas; a segunda com espessura pequena, relativamente â espessura to

tal, e a terceira camada cem velocidade muito maior que a velocidade da

segunda.
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Neste estudo, foi utilizada a sísmica de refração rasa rc£

lizando-se três perfis sobre o deposito (transversais nCN e "H" e o ou

tro, perpendicularmente» passando pela estação H/4 visando definir a sua

espessura. O equipamento empregado foi o sismógrafo Trio de Refração

da ABEM com vinte e quatro canais, provido de unidade de registro auto

mático em papel fotográfico, fonte mecânica e dispositivo opcional para

emprego com dinamite. Os perfis foram feitos cora "tiro" reverso englo

bando grupos de 4 geofones com espaçamento de 2,0 m. Os cálculos das pro

fundidades foram feitos usando-se as fórmulas dadas por Nettleton (1940)

• Hobson (1967).

Um sismograma típico, está mostrado na Figura 8 obtido com

fonte mecânica. O alto nível de ruído causado pelas ondas na praia e pe

Io vento impede que seja iiuposto um ganho maior aos aroplificadores. Nes>

te sismograma, como em todo o levantamento, os ganhos foram ajustados em

0,03, 0,1 e 0,3%, respectivamente, para os três primeiros geofones,

mais próximos e em cada lado da fonte; os demais sendo mantidos com o

ganho unitário, isto i, de 1%.

Na Figura 9, tera-se a seqüência de gráficos tempo-distân

cia de um trecho do perfil longitudinal mostrando as velocidades aparen

tes em duas camadas distintas. A velocidade real no sedimento é de 240

m/s, em media. A base dos aluvioes apresenta uma velocidade média de

1.300 m/s correspondente, possivelmente, â camada de arenito. A espessu

ra máxima do sedimento foi observada nas proximidades da transversal E;

cerca de 5,0 metros.

Ê importante observar que se pode cometer erro no cálculo

da profundidade em virtude da velocidade de propagação da onda sísmica

no sedimento ser inferior â velocidade de propagação no ar; aproximada

mente, 340 m/s. A causa do erro está na possibilidade de se interpretar

a chegada da onda sísmica no ar, corao sendo ondas diretas através do ter

reno (Mooney e Kaasa, 1962). Segundo esses autores, as ondas sísmicas

propagadas através do ar têm baixa amplitude, são de alta freqüência e

podem ser registradas mesmo com os geofones enterrados. Neste levanta

mento, não foram observados eventos desta natureza nos sismogramas. Is_

to, pode ser explicado pelo pequeno ganho nos amplificadores, além da

filtragem a que estão sujeitos os pulsos de alta freqüência, devido ã

característica de resposta, em freqüência, dos galvanômetros (ver Ins_

truction Manual, ABEM Trio Seismic Refraction System, p. 8).
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CAPTTULO III

ESTUDOS DE LABORATÓRIO

Os estudos de laboratório compreendem a espectrometria ga
ma e a analise sedimentologica realizadas paralelamente nas amostras dos
sedimentos. As amostras pesando, aproximadamente, 2,5 kg foram coleta
das em estações definidas por uma malha de 50 m por 50 m em três proíun
didades; na superfície, a 1,0 m e a 2,0 m (Figura 5). A amostra correi»
ponde aos primeiros vinte centímetros a fira de reduzir a presença de so
Io orgânico na amostra. Também, forara coletadas amostras, longitudinal
mente, até a profundidade de 3,0 metros, quando o lençol freático permi^
tia a sondagem. No laboratório o material foi posto a secar em estufa a
100°C, homogeneizado e acondicionado em recipientes padronizados para a
espectrometria gama. Com o material destinado à análise espectrométri
ca, também, foi feita a analise sedimentologica de modo que essas duas
análises correspondessem ã mesma amostra do sedimento.

1. ESPECTROMETRIA GAMA

A espectrometria gama está entre os métodos que mais têm
sido aperfeiçoados ultimamente. Espectrómetros compactos e com elevado
grau de sofisticação estão sendo usados em vários estudes? desde os l£
vantamentos "in situ" até os levantamentos aéreos, inclusive, em naves
espaciais. No entanto, quando o objetivo do estudo é a determinação dos
teores de urânio, tôrio e potássio, os resultados só serão válidos se a
série radioativa estiver em equilíbrio secular. Só assim, a medida de
qualquer um dos elementos da família conduz ã determinação, indireta,
dos progenitores; - U , U" e Th . As equações do equilíbrio e o
tratamento teórico poden ser vistos em Harvey (1969) . A detecção de ia
dloatlvidade, pura e simplesmente, não implica, necessariamente, na exis
tencia desses elementos. Mero (1960), cita exemplos históricos de enpr£
sas norte americanas que lavraram jazidas de materiais radioativos e não
encontraram o urânio tão almejado. Segundo este autor, as três causas
•ilncipais do estado de desequilíbrio da série do urânio são: (1) de
'lclcncia do grupo do rádio devido a migração do radônio; (ii) deficiên
-In dos descendentes devido â insuficiência de tempo para atingirem o
"Titllbrio ou, ã lixiviação diferencial dos e^cnentos e, (iii) deficiên
f'i'i do urânio devido, também, â lixiviação diferencial ou, â deposição
'! •'» "lcmentos descendentes, en proporções diferentes. A série descender;
'" '*'* U23** BÓ atinge o equilíbrio após 3,5 x IO5 anos da sua deposição
•»iiMf*y, 1956). Já no caso do Th 2 3 2 o equilíbrio radioativo, entxe todos
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os elementos da série» se da cm apenas algumas décadas (Adams, 1970). Hu£

ley (1956)r talvez um dos clássicos desses estudos» considera mesmo uma

questão crucial saber-se do estado de equilíbrio da séri2 e, portanto»

se as anostr&s devessem ou nao ser analisadas por este método.

O Espectrômetro Gana

O espectrômetro aqui utilizado para determinar os teores

de urânio, tôrio e potássio £ constituído de uri detector de cristal de

iodeto de sódio ativado com tãlio da Quartz e Silice acoplado a uma un_i

dade analisadora multicanal Hewllett-Packard. A sua disposição e arran

jo com as demais unidades estão mostrados na Figura 13. Também, foi utî

lizado um espectrômetro com detector de gerroânio-lítc de alta resolução

(* 4%) da Nuclear Diodes na identificação dos emissores gama. Ambos» en

contram-se instalados no Laboratório de Geofísica Nuclear do Instituto

de Física da Universidade Federal da Bahia,

No item 4 do capítulo anterior viu-se» de medo resumido»

a constituição e como funciona uma unidade detectora (unidade de cinti

lação) porém» sem serem mencionados os princípios físicos envolvidos.

Essencialmente» o detector é a parte onde ocorre a interação dos fõtons

com a matéria. Os três processos principais nesta interação são (i) o

efeito fotoelétrico; (ii) dispersão Compton pelos elétrons do material

ej (ill) produção de pares. Certos materiais ao serem transpassados por

tôtons monoenergeticos» por exemplo» absorvem mais e mais fótons quanto

maior seja a penetração. Gradativamente, os fõtons vão desaparecendo

apôs despenderem toda energia ou» são recocheteados do feixe inciden

te. Esta absorção se dá pelos três processos acima. Um estudo teórico

mais completo, pode ser encontrado em Adams e Gaspariní (1970).

0 espectro de energia do pulso fornecido pela unidade de

cintilação e gerado por um feixe de raios gama monoenergético está e:s

quematizado na Figura 14. Consiste de um fotopico correspondendo à ab

sorção plena da energia dos fõtons pelo detector e uma parte correspon

dente â distribuição de energia resultante das interações Compton. In

formações tais conto eficiência total e intrínseca dos detectores, geone

tria» resolução e efeitos espúrios no espectro podem ser encontradas nes

trabalhos de Heath (1964), Adair.s e Gaspanr.i (1970).

A calibração do sistema é uma ope ação indispensável nes

ses estudos porque a identificação dos emissores presentes na amostra é

feita mediante a analise do espectro. Assim, é necessário que se esteja

seguro de que os fotopicos co espectro cbtido sejam correspondentes âè o

nergias dos emissores gama que os produziram. Portanto, a calibração
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consiste era ajustar a altura do pulso de modo dependente da energia dè£

pendida pelos fotons no detector. A altura do pulso pode ser expressa

como numero de canal do multianalisador. O padrão de energia usado nes

ta operação deve ser conhecido com grande precisão, usualmente inferior

a 1% (Adams, 1970 p. 146). Toxaza utilizados trê? padrões distintos; Co

com energias 1132,48 ± 0,05 e 1173,23 ± 0,10 keV, C s 1 3 7 e Mn 5 4 coro ener

gias 661,59 ± 0,08 e 834,85 ±0,10 keV originados do Laboratório da New

England Nuclear, Boston - U.S.A.

O ruído de fundo da instalação foi verificado em dias dî

ferentes durante o tempo de analise das amostras. A tabela abaixo mostra

os valores observados em três faixas de energias respectivamente, 880 a

1.080, 1.090 a 1.280 e 1.300 a 1.540 keV.

TABELA 1

TEMPO

(min.)

1.000

200

200

200

500

X

Sx
cvz

VALORES

(1-)

15,95

15,89

15,92

16,82

16,55

16,23

0,43

3

POR FAIXA

(2-Í)

11,28

11,45

10,80

11,97

12,08

11,52

0,52

5

(CPM)

(3-)

14,77

14,49

14,77

15,15

14,89

14,81

0,24

2

DATA

24/1/75

31/1/75

8/4/75

7/8/75

5/9/75

Note-se que a segunda faixa apresenta a maior variação relativa,

Identificação dos radioelementos e determinação dos teores de urânio,

tõrio e potássio.

A identificação desses elementos foi feita comparando-se

os espectros gama de um padrão de urânio1 e de tõrio (concentrado de mo

nazita) com os espectros obtidos de material a ser analisado. Na Figura

15a estão mostrados esses espectros onde são nítidos, os fotopicos dos

lsõtopos de maior intensidade de emissão da série do urânio e do tõrio,

respectivamente, para amostra de pechblenda e de monazita. Os ruldcs de

- Procedente do New Brunswick Laboratory. At.En.Con. N.JerSÉV-U.S.A.
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fur.òo no espectro do padrão de urênic i inferior a 4% e, desprezível,

no espectro do padrão de tôrio. Na Figura 15b tent-se o espectro corre_s

pondente ã amostra do sedimento do depósito plScer. Observe-se que nele

estão bens visivels os picos de alguns r&âioisõtopos descendentes do ura

nlo e do tôrio. Na Figura 16, tenese dois espectros ganas de duas amess

trás típicas obtidas no espectrômetro con detector de cristal de NaI (TtK

Observe-se o pico inteiramente isolado no canal de energia de 2,62 Mev

devido ao Tj 2 0 8.

A partir dos espectros das araostras-padrão foi feita uma

tentativa para determinação do equilíbrio dos elementos da série do U
2 3 2 — •••

e do Th .As contagens e o calculo das relações isotcpicas foram fe.i
tos naqueles canais indicados por Mero (1960), para análise do equill

232 ~~

brio de minério r—ioativo, isto é, canais 75 keV para Th , 190 keV

para Ra226, Bi214 e Th230, 238 keV para Pb212 e Th232, 240 keV e 315 keV

para Pb214.

A Tabela 2 mostra os resultados da análise do equilíbrio

referentes aos padrões de minérios de urânio, de tõrio e algumas a

mostras de material do deposito plãcer.

TABELA 2

CONTAGENS P/CASAL (em cps) C75 Cl90 C2Jò C190 C24C

— — c238 c238 c351 c240 c351
O $ t T a C 7 5 C 1 9 0 C 238x24O C 3 5 1 f-íOh * f . « * * f â . T h f . « . U f . i . U

P*irâodaU. 81,64 41,57 35,06 52,27 - 1,19 0,67

Monuita 29,79 21,05 78,48 11,54 0,36 0,27 6,8

J 5/2 7,27 2,15 6,30 1,42 1,15 0,34 4,44

K 5/1 3,13 1,01 2,57 0,59 1,16 0,39 4,35

J 6/2 0,49 0,16 0,32 0,08 1,53 0,50 4,00

J 7/2 0,89 0,34 0,76 0,21 1,17 0,45 3,62

A 0/0 7,39 4,05 7,92 1,28 0,92 0,51 6,19

M 8/0 0,45 0,13 0,32 0,47 1,41 0,41 4,57

* fator de equilíbrio.
** Ficor indicador de Th»

e que os fatores de equil íbrio Cj9 & /C2 4 0 ç C i9 ( / C 238' r e s P G C t i v i
para os padrões do U e Th, concordm cem os valores das Tabelar»

111 o V daquele autor. Todavia/ o fator inòicador de tôrio (
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apresenta um valor maior. Quanto as amostr&s do sedimento pcde-se verl

ficar que o fator de equilíbrio c 19 0
/ C238 v* r i o u «ntr« 0»39 a 0,51, per

tanto» dentro dos liiaites observados por Mere (Tabela VI p. 1071) cara

minério de urânio e tôrio em equilíbrio. No entanto» o fator de *quii£

brio do tÔrio dado por C75/C238 parece não ser muito eficiente porque

as contribuições de r%ios-x são grandes no nível de energia 75 keV. Os

valores sistematicamente altos (relativamente aos observa'os por Mero)

do fator indicador de tôrio <C
238

/C35l) t a l v « 2 sejam devidos - ao maior

teor do diôxido de tôrio» normalmente» encontrado na monazi ta desses pia

ceres de praia. Infelizmente* nío foi feita 11 análise química da monazi

ta de Itaparica porém» vários autores têm encontrado teores de ThO2 e£

tre 5 e 6»49 por cento» .com uma média próxima de 6 por cento em ocorrên

cias similares (Overstreet» 1967» p. 275).

£ importante acrescentar que aqueles valores de energias

dados por Mero (1960 p. 1057) para os nuclidos das séries descendentes

do U e Th , em alguns casos, diferem daqueles dados por Crouthajsel

e Adams (1960). No caso dos espectros mostrados na Figura 15a observa-

se que existe uma melhor concordância» quanto âs energias dos fo tópicos,

cora os valores dados por Mero (1960). A Tabela 3, abaixo» mostra as pe

quenas divergências verificadas e a posição dos emissores gama identify

cados.

TABELA 3

Energia em keV
Nuclido __•__-————_——_—»——————————

M _ ... , Observada no espectro
ap. Mero ap. Crouthancl (Fie 15a)

Th 2 3 2 75 - 75 (»>

Th 2 2 8 87 - 87

Th 2 3 4 93 - 92

Ha 2 2 6 188 186.2 184

li 2 1 4 191

Th 2 3 0 190

Pb 2 1 2 238 238.6 238

Th 2 3 0 240
214

Pb l* 242 242 242

Ac 2 2 8 338 - 337

Pb 2 1 4 351 352 351

Tu 2 0 8 582 583.1 582

B£ 2 1 4 609 609.3 609
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O cálculo dos teores de urânio, tõrio e potássio ê feito

a partir das contagens nas três faixas do espectro,mencionada? acima O

tempo de contagem para as amostras mais ativas foi fixado em 100 mi nu

tos. A contagem total verificada em cada faixa é dada pelas equações

abaixo:

H l -

H 2 -

R 1 H

R2H

h c n U

K C 2 1 U +

c12Th <

c,2Th^

• C 1 3 K

• C 2 ,K

onde R,» R2 e R3 5 a o ° r u^ d o âe fundo (Tabela n9 1) e c,.j i,j *1, 2 e

3» o coeficiente de rendimento na faixa "i" correspondente ao elemento

•j". Estes coeficientes são determinados» experimentalmente,por meio de

aaostras-padrào contendo quantidades conhecidas dos três elementos. N«s

te trabalho, estã-se admitindo como válida a utilização dos coeficieii

tes determinados por Roberto N. de ArgolIo (comunicação pessoal) estabe

lecidos para as condições atuais da instalação (tipo do detector, gep

metria, material do padrão, etc). As equações fornecem os teores dos

três elementos urânio, tõrio e potássio. A sua solução ê facilitada pe

Io uso de programas para a calculadora Olivetti-programa 101» disponi

vel no laboratório. No Apêndice encontra-se um programa oara calcular o

teor de tõrio a partir da contagem no canal 2,62 HeV por ser este, pr£

ticamente, isento de contribuições de outros emissores. Os valores obti

dos concordam com aqueles fornecidos pelo método das três faixas disçu

tido acima. Apenas, tem a vantagem de fornecer o erro total associado

ao valor do teor de tõrio calculado (Figura 17).

Infelizmente, algumas amostras, coletadas inicialmente,

não tinham o peso suficiente para satisfazerem a geometria-padrão. Er;

tão, os teores calculados com peso inferior ao padrão foram corrigidos

por meio das curvas mostradas na Figura 18. Entra-se com o teor calcula,

do e o respectivo peso da amostra e obtém-se o teor corrigido no eixo

das abeissas. A obtenção do gráfico foi inteiramente experimental a pajr

t}r de amostras com teores diferentes. Para cada amostra variou-se o pe

so (por quarteamento) desde 700g até 1.130g obtendo-se os teores corre£

pondentes. Verificou-se quo a variação dos teores calculados, com o peso

da amostra, é praticamente linear (coeficientes de correlação linear su

periores a 0,98). Os valores que deram origem ao gráfico da Figura 18,

correspondem aos valores dados pala reta de regressão t,_. vs. P. Na rs3

lldade, a variação da contagem (ou teores calculados) em função do peso

ou da altura (geometria) dos sedimentos no recipiente não é linear. 0



fato de se ter obtido uma reta para variaçãc do teor de Tt ccn

o peso da amostra pode ser atxibuido» prcvavclrente. a uv *re

cho» aproximadamente linear» da curva T - vs. Geceetria (Ver He»th

19*4. p. 21).

A incerteza do Método e condicionada por diferentes varia

veis cono teores dos radioelenentos, coeficiente de rendimente de deteç

ção» erro na contagem das emissões gama dos elementos presentes na anos

tra • do ruído de fundo. O efeito Compton de um emissor com elevada in

tensidade e de energia mais alta afeta os fotopicos situados nos níveis

de energia inferiores. Segundo Hurley (1964) a precisio de método deper.

de da abundância de urânio e tôrio na amostra. Quanto menor for a quan

tldade de tõrio relativa ao urânio melhor será a precisão da medida de

urânio e menor a precisio da medida de tõrio. Uma analise da distribui

çio dos erros, a partir da solução do sistema de equações»fei

da por Perreira (1973). Aqui» foi feita uma análise do erro na

nação do teor de Th em função da quantidade do elemento presente- Na Fí.

gura 17 tem-se as curvas mostrando os coeficientes de variaçSo e os dt£

vios-padrio corresponâentes aos teores de tôrio, válidos para conta

gens na faixa 2,62 MeV. Note-se que o desvio-padrão cresce, sxpcr.er.ĉ

almente, a partir de 2,8 ppm (trecho reto do gráfico biii^aritadco)- Tc

davia» apesar desse crescimento, o coeficiente de variaçãc é ccr.st&nte

(asslntota da curva superior).

Análise dos Resultados

Os teores de urânio, tõrio c petãssie cbtidos per

meio da espectrometria encontra-se na Tabela 4. A maior incerteza

associada aos teores de urânio i cerca de 30%, exceto para a

teores muito baixos quando, então, será muito maior, principal:. &n

te, s* a amostra for rica em tõrio. No caso do tõric, a in=£xt€2a

pode ser estimada pelo valor do coeficiente de variação. Figura

17» em torno de 10%. Para o potássio, entretanto, a incerteza

<-* plena e nada se pode afirmar com segurança Os teores de têrio na

profundidade de 2,0 metros encontram-se na Figura 19 em f cinta de cv.r

vas de isoteores. Este mapa evidencia o aspecto do depósito em profur

'Udade vendo-se, tambem, que existo uma concordância na forir.3

''•' já indicada pela cintilometria.
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•
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-
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2
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9
-
2
4
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5
3
-
6
-
-
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3
-
3
-
-
-
-
-
6
6
-

1.0

3
-
-
-
—
6
-
17
16
-
4
-
4
8
2
1

Th
<»»*)

7
180
5

397
nd
18

245
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39
49
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297
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-
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23
nd
67
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nd
29
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34
nd
nd
4
9
1
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8

nd
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7

nd
7
3
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2
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A tabela abaixo mostra os parâmetros estatísticos para cs

rcs elementos; urânio, tôrio e potássio e os limites de confiança de

das médias excluindo-se o erro experimental.

TABELA 5

X

cvx

N

URÂNIO (ppm)

10

9

112

112

limites

10 ± 2

TÕRIO (ppm)

160

198

124

131

de confiança de 95%

160 ± 34

POTÁSSIO

o,

o,
71

106

0,7 ±

7

5

0,

(*)

1 (?)

As concentrações máximas de urânio e tõrio em plãceres de

praia, segundo Bell(1957), chega a 70 ppm e 3.000 ppm, respectivamente,

indicando os teores 2 ppm e 60 ppm como médias prováveis. Porém, no pla_

cer de Itaparica observaram-se máximos de 45 ppm de urânio e 1.300 ppm

de tõrio e teores médios bem maiores.

O resultado da análise do equilíbrio é satisfatório, ape

sar das características diferentes do tipo do detector usado na experi

ência. Desta análise conclui-se que o sedimento é rico em tõrio e está

em equilíbrio. Quanto ao urânio o resultado ficou prejudicado porque o
212

fotopico no canal 240 keV ê sobrepujado pelo Pb da série do tõrio.

2. ANÁLISE SEDIMENTOLÔGICAEm face da natureza do presente trabalho tornaram-se ne

cessarias: - a determinação dos teores de minerais pesados, as suas

distribuições espacial e de freqüências, identificação das diferentes

espécies ránerais, determinação quantitativa dos minerais como ilrneni

ta, monazita, zircoiita e rutilo e, a distribuição dos minerais pesados

(concentrado) nas frações granulométricas. Portanto, não é exigida, ne

cessar!agente, a análise sedimentolõgica completa.



2.1 - Estudo dos Minerais Pesados

Segundo Pettijohn (1957), entende-se por rinerais posados

aqueles cora densidade superior â do bromofôrmio (2,89). A metcacioçia

adotada para o estudo desses minerais está esquematizada no fluxograma.

Figura 20, e é fundamentada nos métodos de análise descritos por Parfe

noff (1967), Griffith (1967), Parfencff, Pomerol e Tourenq (1970), pa

dronizados para o estudo de minerais pesados.

A redução do peso inicial da amostra (2,5 kg, aproximada^

mente) foi realizada por meio do quarteador de câmaras, tipo Jones, ate

200g e, a partir daí, no micro-quarteador até lOg, aproximadamente. E£

ta quantidade de material é destinada à separação dos minerais pesados

por sedimentação em líquido denso 'Sromofôrmio). A fração de minerais

pesados ê então, levada ao separadc _ magnético Frantz com a finalidade

de se obter um número menor de espécies nas diferentes frações magnêt_i

"cas. Estas frações são:

0,25 A 0,7 A 1,0 A não magnéticos abaixo de 1,2 A.

0,40 A 0,8 A 1,2 A

A ilmenita, presente em grande quantidade, foi separada,

primeiramente, do concentrado de minerais pesados. Um processo de sep_a

ração deste material, aqui introduzido, ê baseado na experiência de

Parfenoff, Pomerol e Tourenq (1970) a qual mostra que uma certa quanti

dade de ilnenita, cerca de 50% do total, ê retirãvel com

uma corrente de 0,25 A no separador Frantz. Então, supondo que nem toda

a ilmenita com "susceptibilidade" menor ou igual a 2,5 A tenha sido re

tirada do concentrado, ao se repetir o processo, teoricamente, obtém-se

proporções de ilmenita segundo o quadro abaixo:

QUADRO - II

N9 de repetições, n retirado restante

1 0,50 X 0,50 X

2 0,25 X 0,25 X

3 0,125 X 1 0,125 X

SOMA 0,875 X



onde X ê o conteúdo de ilmenita no concentrado de minerais pesados.. Nu

na rápida experiência usando materiais provenientes da área de estude.

observou-se que: i) a proporção de ilmenita retirada do concentrado pa

rece ser independente da sua quantidade presente no concentrado; ii>

Nas amostras com baixa proporção de ilmenita em relação ao total de ini

nerais observou-se uma maior dispersão da quantidade de ilmenita obtida

pela reiteração; iii) Para n igual a 2 observou-se que a ilmenita reti

rada ê de aproximadamente 0,71 X (valor modal). A media, observada em

cinco amostras, foi de 0,74 X. 0 restante da ilmenita é obtido com uma

corrente de 0,4 A do qual se determina a contribuição de outras es pé

cies. A contagem em lâminas mostrou que o concentrado de ilmenita obtido

por este processo tem, aproximadamente, 98% de pureza.

A monazita i obtida a partir de 0,7 A. A zirconita apare

ce nas frações acima de 1,0 A, sendo abundante na fração não magnêti

ca. Nesta e nas demais operações as inclinações frontal e lateral do se

parador Frantz foram mantidas em 15° e 20°, respectivamente.

Aspectos Composicionais e Texturais

A identificação das diferentes espécies minerais foi fei_

ta através da microscopia ótica e difratometria de raios-x. Nos estudos

óticos foram utilizados o fotomicrcscõpio Zeiss mod. Ill a lupa binceu

lar Zeiss, examinando-se mais de 60 lâminas. Na difratometria empregou-

se o equipamento de raios-x marca Norelco da Phylips. Alguns difrategra

mas típicos estão mostrados nas Figuras 21 e 22. Estes espectros foram

obtidos com as seguintes características: - emissor de cobre sob uma

tensão de 35 kV e corrente de 18 inA, filtro de níquel, fendas de Io,

0,012* e 0,5° respectivamente, divergente, receptora e antidifusora,

TC = 2 e FGC = 10J. Foi mantida a velocidade do goniômetro em 2o (2c)

por minuto.

As principais espécies identificadas, são:

ilmenita, zirconita, granada,

estaurollta, monazita, turmalina.

esfeno, rutilo

- Ilmenita: esta, apresenta-se com formas subangulares a arredondadas,

às vezes, com alteração superficial evidenciada pela alteração da cor,

normalmente, preta com brilho metálico;
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zirconita: foram identificadas três variedades: incolor, amarrcn??

o e lei toso, algumas vezes com zoneair.ento, grãos prismáticos arredondei

os;

granada: foram encontrados grãos deste mineral mais comumente nas co

es roxa e rosa e, raramente, na cor verde, esfericidade media a altae,

RI geral, baixo grau de arredondamento, apresentando porém, algumas ve

es, angularidade máxima;

estaurolita: este mineral apresenta cor amarela, tem grãos subarredon

ados, esfericidade média a alta, apresenta uma superfície irregular,

n alguns casos, os grãos exibem a forma de dente de serra;

isonazita: apresenta-sn na cor amarelada, grãos bem arredondados e e£

ericidade media;

turmalina: foram observadas duas variedades: marrom e verde, grãos

eralmente bem arredondados e, alta efericidade;

esfeno: este mineral apresenta-se incolor, com bom arredondamento e,

reqüentemente, com alta esfericidade. Em algumas amostras aparecem

raos pouco trabalhados (subédricos).

rutilo: apresenta-se na cor vermelho-escuro grãos esféricos, arre

ondados algumas vezes estriados.

Quanto às dimensões dos grãos verificou-se, no caso da il̂

enita, que este mineral é mais abundante (mais de 40% er peso) na fra

ão 0,062 - 0,125 mm e que a zirconita predomina na fração fina (infe

ior a 0,074 mm).

A análise quantitativa foi realizada por meio de contagem

n lâminas. O material montado na lâmina teve o peso determinado, pre_

lamente, numa balança de alta precisão (0,1 mg) e os grãos foram cont£

os integralmente. Com os dados da contagem foi feita a conversãc para

s teores em peso referentes às diversas espécies minerais. A Tabela

baixo mostra os valores médios encontrados para os minerais mais impor

antes, correspondentes a uma amostra com dimensão N = 12.

TABELA 6

ESPÉCIE TEOR MEÜIO (%) ERRO PROVÁVEL

Ilmenita 58 t 2

Monazita 4 ± 1

Zirconita 5 ±2

Rutilo 0,9 t 0,2

teor de ilmenita, eventualmente, pode atingir 70% da fração pesada em
lgumas amostras.



istnbuiçces Espaciais e de Freqüências

Com os teores de minerais pesados (concentrado) foi desen

.olvida a analise estatística visandr o ccnhec:rentc d= distribuição e

detenrinação dos parâmetros estatísticos da pcpulaçàc. Sandier (1962)

estudando um grande número de deposites minerais verificou que a distri^

-jição de freqüências dos teores se aproxima da lei lognormal. Tambêir.,

- presença de elementos químicos nas rochas, em geral, parece obedecer

. esta lei de distribuição (Ahrens, 1954; Ahrens, 1954a; Chayes, 1954).

assimetria positiva quando evidenciada na distribuição de freqüências

rode ser uma indicação da densidade logncrmal (Krumbein, 1965 p, 124;

...irens, 1965 > , a qual pode ser tratada em ternos da variável original

:u em termos dos seus legar í trios empregõndo-se uma das equações abaixe:

E (x, u.,c,) = *-= exp-| (Log x - y.) c/2o! | (1)

r 3.) = i ~ ^ exp-|<L-y(,)
2/2o5 | (2)

onde L = log x e x = variável aleatória,

.s estimativas da média e da variância da população orig.. .ai (x) são ãa

as por:

Vx - <»
api + a2ffj / 2 ; a = logfce (3)

sx = yx íeCTjl a " X) '' e = 2'71828--= (4)

«ndo yA e a^ , respectivamente, a média e o desvio-paârlo da pcpuiaçlo

om distribuição lognormal.

No caso em estudo, pode-se ver nos histogramas da Figura

3 que a distribuição dos teores de minerais pesados tetr. assimetria pc

itíva. Na mesma figura tem-se, ainda, as curvas de freqüências relat;

as e acumulativas (ogivas). 0 teste de hipótese indica que a adestra

oi retirada de uma população lognorir.al e que, esta hipótese, não pode

cr rejeitada no nível de significáncia de 1% eu mesmo 5%. No entante.

ajustamento das freqüências observadas à d;ctribuição teórica, é ape

•as regular, segundo o critério discutido no Apêndice Utilizou-se ne£

' teste a distribuição y1 (chl-quadrado) com 14 graus de liberdade, UD

delo teórico de população de teores com distribuição lognormal está

\



mostrada na Figura 24 e foi obtido por simulação em computador SÒ:. ̂

rados números aleatórios de modo a terem a media e o desvio-padrão í?.-*.-:.-

aos valores reais determinados para o depósito, respectivamente, 2,1405

• 0,9819 t em escalas logaritmicas na base neperiana. O programa em 1-n

guagem FORTRAN, encontra-se no Apêndice acompanhado dos respectivos ca£

tões-controle, pronto para execução em computador IBM 1130. A sub-rot^

na ORDEM dispõe os valores em ordem crescente de forma a facilitar c.

análise estatística. O teste de aderência desses dados simulados à l£i

ia densidade lognormal (equação 1) mostra que o ajustamento ê muito borr..

Além disso, a comparação do modelo simulado com a distribuição cbserv^

da mostra que as mesmas são semelhantes fortalecendo, portanto, a hipó

tese da distribuição lognormal (Figura 25b).

O porque dos testes e a discussão acima ê a necessidade

de se conhecer, com alguma segurança, o tipo da distribuição. Por exem

pio, a média aritmética (estimador do parâmetro "u" da distribuição ncjr

mal) dos teores dará um valor mais alto do que a estimativa da nédia rjâ

população lognormal, particularmente, quando os teores são muito disp^

sos (Sandier, 1962). O conhecimento da função de freqüência é recciter.cà

vel e, conclusões sem esta informação, podem ser consideradas simpie-

tentativas (Griffith, 1967 p. 250-52).

A distribuição espacial dos minerais pesados está ir.rrstr̂

da nas Figuras 26, 27 e 28, respectivamente, para as profundidades ze

ro, une dois metros. Vê-se que o depósito tem continuidade ate a pzc

fundidade de 2,0 m e limites laterais bem definidos.

Uma análise de tendência foi realizada com a finalidade

de se determinar as principais componentes de variação do teor e.T.preg--̂.

do-se a técnica NST (Numerical Surface Techniques and Contour Map FL;j:

ting) provida pela IBM e disponível no Centro de Precessamento de Dadrs

da Universidade Federal da Bahia. Os dados originais sofrem uma pequer.i

filtragem (grau de suavizaçao igual a 2) e, ainda, a esses valores ê

ajustada uma superfície de mínimos quadrados, por meio de polincnr.ics •:.£

togonais. Os termos dos polinômios para representarem a componente áe

tendência são escolhidos de acordo com as suas contribuições lí=t.c..á-.c

na impressora do console, após a execução do programa SF.FIT (v. kçer.5^

ce). O residual, comunente, definido como a diferença entre a

cie de tendência e os dados originais, geralmente, contém a

geológica ou geofísica relativa a valores regionais. Em algumas üt-wv

ções entretanto, simplesmente, trata-se de ruído apresentando distr;:^

ção normal e valor médio nulo (Koch e Link, 1970). Aqui porém, c:or£u:

rou-se como residual, a diferença entre os dados originais e cs dx-i.
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suavlzaâcs. A Figura 25a mostra a distribuição de freqüências ccrrespcn

lente ao residual na profundidade de 2,0 metros cem a néc;a e

c desvio-padrão, respectivamente, 2,3 e 3,1 per cento, exibmdc uma dis

tribulçio sensivelmente normal. Portanto, este residua* i interpretado

como ruído. Tal ruído pode ser atribuído a efei-os aleatórios nc proces_

so de obtenção dos teores de minerais pesados. O valor positivo da me

dia sugere que o grau de suavização poderia ser ligeiramente menor. O

mapa de tendência referente à profundidade de 2,0 m esta na Figura 29

onde se vê, perfeitamente, a variação para leste. Observa-se» também,

um bom alinhamento com a praia.

2.2 - Ar.âlise Granulomêtrica

A granulometria é uma das propriedades fundamentais dos

sedimentos. As xinalidades dessa análise aqui, são: i) determinação des

parâmetros sedimentológicos úteis na interpretação do ambiente de depc

Slção; ii) classificação do tipo de sedimento de modo a ser possível e£

tudo de correlação com outros depósitos e, iii) obter alguma infencaçãc

relativa â porosidade. Alguns desses dados, também, são importantes nc

estudo de avaliação da reserva.

Na Figura 30 encontram-se algumas distribuições acumulati_

vas em gráfico log-probabilidade. Observe-se que são cc.v t .tuidas de

segmentos retillneos mostrando subpopulações lognormais ao irvis de ote

decerem a uma única lei logncmal. Estas subpopulações, segunde Visher

(1969), correspondem aos sedimentos sujeitos aos três proc ssosde trans

porte: * suspensão, saltação e rolamento. A análise estatística dos àa

dos de granulometria é desenvolvida com base nos quatro parâmetros de

Folk e Ward (1957) estivadores da tendência central, grau de seleção (da

do pelo desvio-padrão gráfico inclusivo), assimetria gráfica inclusiva

e curtose gráfica, respectivamente, dados pelas fórmulas:

*16 * *50 + +84=

o
1 6,6

*84 ' 2»50 + 095 * *5 *
 2$50

K « 22 1 (4)
U 2,44(0?5 - $25)

onde os valores <t̂  são obtidos, diretamente, nas curvas de distribuições

acumulativas das freqüências na escala $ de Krumbein ($ * - log2d? d =
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<»!ân«tro em um). A mediana Md i o percentil $ç0* Estes parâmetros si^

Jc uso mais comum na análise de granulometria (Suguio, 1973). Os par are

•ros médios amostrais e os seus Unites de confiança de 95% encontrais-

te na Tabela abaixo:

TABELA 7

cvz

N

unid.

Md

1.7J

±0,41

23

30

1

0

Ms

1.75

±0,41

23

30

Limites

,75±0,15

f30±0,03

de

0,

0,

•i

0,65

±0,11

18

30

confiança

65±0,03

40±0,02

de

0,

SKI

0,00

±0,04

-

28

95%

00±0,02

*

KG

1,03

±0,05

5

21

l,03±0,02

*

* Parâmetros adimensionais.

Os limites foram obtidos por meio da distribuição "t" de Student par3

os graus de liberdade y - N - 1.

Portanto, com base nestes dados, o sedimento é

do como uma areia média (escala de Wenthworth), moderadamente seleciona

da, com distribuição aproximadamente simétrica e mesocürtica, de acorde

com as escalas sugeridas por Folk e Ward (1957), em unidades 4>'s, A pc

rosidade de sedimentos com este diâmetro médio (1,75 unid. $) varia er

tre 41% a 48%, segundo Pettijohn (1957). Os pontos de truncair.entos r.=.s

curvas acumulativas de várias amostras situam-se nas faixas estabelece

das por Visher (1969) para sedimentos de praia.

A Tabela 8 mostra os valores dos parâmetros estatlstic. =

de amostras coletadas em três profundidades ao longo da transversal

Observa-se uma tendência da média e do desvio-padrao gráfico

no sentido da estação C4.

rC



TABELA 8

AMOSTRA

C 1/0

C 1/1

C 1/2

C 2/0

C 2/1

C 2/2

C 3/0

C 3/1

C 3/2

C 4/0

C 4/1

C 4/2

cvz

Md

1,18

1,40

1,29

1,28

1,29

1,32

1.79

1.79

1,88

1,89

1,89

1,86

1,57

0,30

19

Mz

1.24

1.23

1,28

1.31

1.32

1,32

1,76

1.79

1,87

1,88

1,92

1,85

1,56

0,30

19

°I

0,62

0,84

0,80

0,70

0,80

0,69

0,60

0,66

0,62

0,59

0,55

0,51

0,67

0,10

15

SKI

0,10

-0,03

-0,05

-

0,13

0,00

-0,02

-0,04

-0,06

-0,02

0,06

-0,01

• 0,06

0,19

317

KG

1.19

1,00

1,07

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS (Transversal-C)

I 3. ANALISE, DE CORRELAÇÃO DOS DADOS
j

3.1 - Correlação dos teores de tório com os teores de minerais pesa

dos.

Esta analise procura estabelecer a curva de variação do

teor de tório com o teor de minerais pesados no sedimento original. Nao

foram considerados os teores de tório que sofreram correção e, aqueles

visivelmente anômalos. A reta de regressão linear está mostrada em grâ

fico (Figura 31a) juntamente com os pontos experimentais. O coeficiente

de correlação linear indica que existe um bom ajustamento desses pontos

3 reta considerada. Uma medida da dispersão dos valores observados en

relação â reta é dada pelo desvio-padrão, s , da estimativa dos teores

J ̂ "
i 43de tõrio a partir dos teores de minerais pesados. Obteve-se s

indicado pelas linhas pontilhadas na figura. O ajustamento dos valores

observados a uma parábola do 29 grau, pelo método dos mínimos quadrados,

conduz aos mesmos resultados de s e do coeficiente de correlação (não
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linear) porém, ajusta-se melhor aos valores extremos. Os parâmetros

testa curva são:

a « - 3,6595

b « 11,7848 y • a • b • cx2

c - - 0,0189

Amostras com teores de tório muito acima da curva possuem

uma alta concentração de monazita e, inversamente, teores situados abaî

xo correspondem a amostras relativamente mais pobres em monazita.

3.2 - Correlação dos teores de urânio com os teores de tório.

As concentrações de urânio e tõrio e a relação Th/U, se

gundo Adams e Weaver (1958) são indicadoras de processos e ambientes se

dimentares. Estes autores sugerem que muitos pláceres e, também, depósî

tos de bauxita pertenceu a um fãcies geoqulmico com relação Th/U supe

rior a 7, apresentando teor de tõrio próximo ou superior a 50 ppm. Em

amostras de pláceres de praia da Flórida, Murray e Adams (1958) encon

trararo teores de urânio igual a 74 ± 1,9 ppm e 160 ±2,9 ppm de tório e

2,1 ± 0,1 para J. relação Th/U. Ainda, observaram que nesses pláceres e£

ta relação Th/U varia, largamente, devido âs diferentes contribuições

dos minerais com baixa relação Th/U, como zireão, e de minerais con al

ta relação Th/U, como monazita e; que tal relação é um resultado das

quantidades relativas desses minerais na amostra. Este fato, pode ter

uma representação matemática simples e, talvez, aproximada. Isto é, se
wl * W2 s*° o s teores médios de monazita e zirconita então, a relação

Th/U global pode ser considerada come a média aritmética ponderada das

relações Th/U da monazita e da zirconita. Então:

wi x + w2y
2

onde x » relação Th/U na monazita

y « relação Th/U na zirconita

z « relação Th/U na amostra (depósito).

Os valores x e y podem ser iguais a 31,5 e 0,4, respectivanente, as

médias obtidas de Murray e Adams (1958 p. 266). Por exemplo, no depósî

to encontrou-se Th/U « 16 o que conduz a w^ * 1,0 w~. Este resultado

concorda, aproximadamente, com os teores áe monazita e zirconita mostra

dos na Tabela 6. Apesar do esfeno poder ser radioativo, estas consi.

derações acima não são prejudicadas, porque, este mineral tem una fra

qüéncia muito baixa no depósito. No caso do plácer da Flórida, tem-se:
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Portanto, observa-se que o deposito pl&cer de Itaparica tem quantidades

equivalentes de nonazita e zirconita enquanto que aquele da Florida de

ve ter uma quantidade relativamente, maior de zirconita. Parece impor tan

te que a expressio (1) seja testada para um número maior de casos.

No estudo de correlaçio urânio-tôrio (Pig. 31b) foram pes_

guisadas expressões dos seguintes tipos:

1.
2.

3.

4.

exponencial

potência

linear

parabólica

y « ae
y = ax

y « ax + b

y « a • bx

naturalmente, válidas dentro dos limites dos dados experimentais. Cs pa

rimetros das diferentes curvas foram obtidos pela regressão de y para x

por mínimos quadrados para 117 graus de liberdade. O quadro abaixo mos_

tra os valores encontrados e os respectivos coeficientes de correlação,

QUADRO III

Tipo Parâmetros Coef. de correlação

1

2

3

4

3,1747
0,1903

0,0545

0,9487

0,0051
0,7934

1,9126

0,0688 - 0,00003

0,8136

0,9188

0,8714

0,8753

3.3 - Correlação dos teores de minerais pesados vs. granulometria.

Poderse estabelecer uma relação,entre os minerais do depõ

sito e os sedimentos, em termos do diâmetro médio. Isto é, estes minerais

estão ocorrendo num depósito cujos diâmetros médios (média geométrica)

de amostras do sedimento encontram-se entre 0,27 mm e 0,33 mm, 95 vezes

em 100. Este, portanto, é um aspecto diferente da distribuição dos mine,

rais pesados nas frações granulométricas mostrada na Figura 32. Verify

cou-se que o conjunto de pontos, teores de minerais pesados versus dia

metro médio, apresenta-se disperso em gráfico carteziar.o.

A correlação dos teores de monazita com os teores

de tõrio dados pela espectrometria gama ficou prejudicada porque a dl.
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-entio da anostra (teores de aonazlta) i pequena •• relação i acostra
!• teore» d« tôrio. Necessita-se, portanto» ám U M anostra d« nona
rtta COM Mior dlnensio. *



CAPITULO IV

RESERVAS

1. AVALIAÇÃO DA RESERVA DO DEPOSITO PLÀCER

Nos depósitos pláceres, geralmente, a determinação dos vo

lumes d« materiais e do teor médio é feita pelo método das secções e blo

cos. Este método, apesar de ser muito usado e ji clássico, também, apre

senta falhas (Sandier, 1962 p. 38). O método de calculo utilizado aqui

e baseado nos mapas de isoteores, considerando-se os seguintes paráae

tros (era unidades do sistema métrico):

a) - Area do depósito: 7.100 m

7.400 m 2

respectivamente, para o cálculo das reservas medida e indicada. Estes

valores são as áreas médias referentes ás três profundidades.

b) - Espessura: 2,0 m
2,5 m (para o cálculo da reserva indicad*},

c) - Densidade do sedimento:

A massa especif ica do material bruto determinada com base
na porosidade (n) , é dada por:

ws • ug(l-n)

cr.de y e a massa especifica real da parte sólida do material. Conside,

r-j-se n * 41% porque, os valores de porosidade dados por Pettijohn

sSo superiores aos valores sugeridos, por exemplo, por Tood

e Walton (1970). Então,

VM - 2,67 x (0,59) - 1,58 t./m3

"*">?• Idade de winerais Gtcis do depósito

A quantidade de material é dada por:

Q = PUsVt x IO"
2

•'*» P c o teor médio (%) e Vfc é o volume total do depósito em m . 0

J'Í minerais pesados (concentrado) foi considerado como sendo o li

** infr-rior do intervalo de 95% de confiança da média da distribuirão



dos teores isto e, I0t4%* Assis a quantidade de minerais pesados se

ri;

o « 0,104 x 1,58 V t ; cm toneladas

ou

(> * 2.330 t. (reserva medida)

<* « 1.520 t. (reserva indicada).

Quantidade de ilmenita, monazita, xircâo e rutilo

As quantidades destes minerais estio mostradas abaixo e

sio obtidas multiplicando-se o resultado acima pelos teores dados na Ta.

bela C.

TABELA 9

MINERAL EESERVA MEDIDA (kl) RESERVA INDICADA (kg)

Ilaenita 1.305.000 651.000

Monasita 70.000 30.000

Zirconita 70.00* 30.000

Rutilo 16.000 8.000

2. OUTROS DEPÓSITOS

Ainda, quando os trabalhos de canpo estavam ea andamento,

os resultados parciais jã indicavam o controle georaorfologico desse ti

po de deposito. Um levantamento cintilonitrico de semi-detalhe feite,

inclusive/ com auxilio de fotografias aéreas mostrou várias outras an£

maltas (Figura 33). As duas anomalias situadas prSximas ã Barra Grande

foram estudadas por Pereira, (1975). Apesar da quantidade, esses depó

sitos sio de pequeno porte relativamente às dimensões do plácer estuda

do. Al&n desse levantamento, foram feitos alguns perfis cintilorr.etri.cos

relacionados abaixe (discrircinador de energia em 50 heV);

1) Perfil Mar Grande-entroncamento da rodovia (4 km). Ar

variações situam-se entre 29 e 34 cps;



il) Perfil entroncamento-Barra do Gil (900m) variação de

?3 a 15 cps junto â praia;

iii) Entroncamento-Barra do Pote (300m) raãximo 40 cps;

iv) Estrada de Baiaco (2km) saindo da praia no sentido do

canal: 26 cps a 125 cps. Esta contagem corresponde a um deposito eólî

co com teor de ilmenita 11,2% (média de três amostras coletadas a 1,0 m

de profundidade e afastadas 50m e 10m, respectivamente. Este depósito

dista cerca de 1.300 metros da rodovia asfaltada. £ muito provável a

existência de outros depósitos similares na área. Um fato curioso é que

algumas centenas de toneladas desse material já foram retiradas para em

prego como material de construção.

3. RESERVAS NA ILHA DE ITAPARICA

As reservas de acordo com todos os dados disponíveis e,

segundo a terminologia recomendada pelo Conselho Nacional de Minas e Me

talurgia, estão resumidas no quadro abaixo:

QUADRO IV

MTNPBJkT.
nxíiCtZsíuj

Ilmenita
Monazita
Zirconita
Rutilo

medida

1.305
70
70

16

RESERVAS

indicada

1.563
30
30

8

(Unidade: ^ci.eiada)
inferida

2.800
18
18

3

Estes minerais, com preços estabelecidos no mercado, cons

tltuem as matérias-primas para as diferentes aplicações industriais, dis_

sutidas na introdução deste trabalho.

A ilmenita procedente de Curauriucatiba (BA) com especificação 53% TiO, e

*'e nãximo 39% (1% de umidade), tem preços;

FOB Cr$ 41,52/t.

CIF Cr$252,64/t, em Salvador

* Urnonita importada da Austrália, com aproximadamente a mesma espec£
I I

• •'-'•iV«"»o, tem preços:



FOB Crl 97,96/t.

CIF Cr$417f00/t. em Salvador.

A ilmenita procedente de Buena (RJ) com especificação 53,5%

Pe máximo 30%, 1,5% S^O2 máximo e 1,5% de umidade máxima, tem

preços:

FOB Cr$230,00/t.

CIF Cr$480,00/t. em Salvador.

Com especificações mais exigentes, pode atingir o preço Cr$790,00/t.,

FOB, na USAM - São Paulo.

A zirconita tem o preço variando, de acordo com a sua

especificação, desde Cr$l,56/kg até Cr$10,90/kg, FOB na USAM - São

Paulo.

Terras raras: ,

- Cloreto de terras raras; preço Cr$6,45/kg, FOB, em São Paulo.

- Fluoreto de terras raras; preço Cr$24,80/kg, FOB, em Elo Paulo,

- Carbonato de terras raras; preço Cr$20,0O/kg, FOB, em Sac Paulo.

• Oxidos de terras raras; preço Cr$55,00/kg, FOB, em São Paulo.

Nitrato de tõrio; preço Cr$79,00/kg, FOB, em São Paulo.

0 rutilo, com especificação T j ^ ü 94%, procedente de Fo£

taleza (CE), tem preços:

FOB Cr$1.200,00/t.

CIF Cr$2.000,00/t. em São Paulo.

0 rutilo, com especificação RUT-tipo C 92% a 95,9%, atinge o preço de

Cr$7.900,00/t., FOB, na USAM em São Paulo. Esta é a cotação recente deŝ

sas matérias-primas no mercado, segundo o Boletim de Preços - julho/agos^

to 1975 do DNPM - Ministério das Minas e Energia.

O quadro dado a seguir, mostra a evolução e a projeção,do

consumo de ilmenita e da produção do dióxido de titânio pela TIBRAS,

na Bahia, até o ano de 1980.



QUADRO V

ANO CONSUMO DE ILMENITA (t.) PRODUÇÃO DE PIGKENTO ft.)

1971 9.600 4.000

1972 38.400 16.000

1973 53.000 22.000

1974 72.000 30.000

1975 109.000 45.000

1976 109.000 45.000

1977 109.000 45.000

1978 109.000 45.000

1979 109.000 45.000

1980 218.000 (ou 119.000) 90.000

FONTE: Seção Econômica, Rio de Janeiro (ap. Neto, 1973)

Para atender â demanda de ilmenita o Pais ür portou, atê

1973, mais de 60 mil toneladas deste mineral no valor de 1,5 milhões de

dólares. O quadro abaixo mostra um resumo das importações brasileiras

dessas matérias-primas.

QUADRO VI

I M P O R T A Ç Õ E S

MATÉRIA-PRIMA PERlODO QUANTIDADE (t.) VALOR CIF US$

Ilmenita 1970 - 1973 67.229 1.501.206,00

Zirconita 1966 - 1973 27.623 2.895.556,00

Rutilo 1966 - 1973 11.036 2.184.870,00

FONTE: ANUÍRIO MINERAL BRASILEIRO, MME - DKPM (1974).



CAPITULO V

CONCLUSÕES

A. UTILIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS GEOFlSICOS

A Intenção ao se fazerem os testes com nêtodos geoflsicos

foi usar as informações de modo a reduzir o fluxograma de estudo dos d£

pósitos o que resultaria em economia de tempo e recursos. 0 estudo mine

ralôgico segundo um fluxograma, mesmo simplificado (Figura 20) é, neces^

sariaroente, demorado se se deseja estudar, criteriosamente,um deposite.

Observe-se que para se conhecer o deposito tridimensionalmente ter-se-

ia, em malha regular com m transversais e n estações, um total de

n x n x £ (onde p e o número de amostras em cada furo de sondagem)

amostras a serem processadas. A utilização dos métodos geoflsicos pertrú

tem a redução do número de análises mineralõgicas que seriam feitas, ape,

nas, em amostras coletadas em posições estratégicas da ocorrência.

a) Radiometria

A cintilometria foi muito eficiente na localização dos cte

põsitos. Aliás, este método é empregado, comuroente, na prospecção de£

ses depósitos. Contudo, é possível, a ocorrência de deposites soterra^

dos nos quais as radiações gama seriam atenuadas e não poderiam ser bar.

detectadas na superfície. Sabe-se que uma cobertura de solo com espessu

ra de poucas dezenas de centímetros ja seria suficiente para esta ate

nuação»

A espectrometria gama de laboratório, além da determina.

ção dos teores de urânio e tôrio, fornece também, o teor de inonazita a

través da correlação tôrio vs. monazita. A vantagem estaria era se reòu

zir o tempo de operação relativamente àquele gasto na análise sedimento

lógica. Pela espectrometria o tempo do pesquisador ê de apenas 15 minu

tos por amostra. Além disso, cerca de 1.000 g do sedimento são analisa

das de uma só vez contra menos de 10 g usadas na análise sedimentolôçi_

ca, as quais estariam sujeitas às incertezas do processo de redução da

amostra original. S ura fato bem conhecido na estatística, que as ir.eno

res amostras conduzem a una maior dispersão dos valores da grandeza n\c

dlda. Neste trabalho, cerca de 380 kg de amostras foram analisados pela

espectrometria gama.

b) Polarização Induzida - Resistividade

O método polarização induzida - resistividade pode ser e;r.

pregado para se investigar depósitos plãceres em profundidade. Todavia,



reconhece-se a necessidade de mais alguma experiência con o emprego do

método em depósitos relativamente espessos onde se tenha que empresar

maior afastamento entre os eletrodos. O emprego do método com a confiçu

ração e espaçamento usados nesta experiência implica em ura tempo maior,

na operação de campo, do que seria para espaçamentos normais.

c) Sísmica de Refração Rasa

Este método permite a determinação da espessura do sedî

aento e ê bastante útil, especialmente, quando a sondagem direta ê difi

cultada ou impossibilitada pela ocorrência do lençol freático. Provavel^

mente, o uso de um modelo de sismografo mais simples terá a vantagem de

reduzir o tempo de operação no campo. 0 emprego de fonte mecânica en

presença de ruído muito grande, como na ãrea estudada, mostrou ser ina

dequado quando se deseja investigar uma profundidade maior.

d) Método Magnético

A primeira vista, este método não forneceu bons resultados,

apesar da quantidade de ilmenita do deposito. No entanto, indica a au

sência de magnetita, confirmada pela análise mineralógica. Parece que

depósitos ilmeníticos sem magnetita são mais importantes do ponto de vi£

ta do seu aproveitamento.

Considerações sobre as pulsações do campo geomagnetico se

rão desnecessárias quando se emprega um magnetômetro de menor precisão

como o Flux-gate, por exemplo.

B. CARACTERÍSTICAS DO DEPOSITO

A análise sedimentolõgica mostrou que, de modo geral, cs

minerais pesados sofreram algum transporte. Isto, está evidenciado pelo

maior ou menor grau de trabalhamento observado nos grãos, caracterizan

do, assim, o tipo do deposito plãcer.

Considerando, por exemplo, o teor de minerais pesados do

depósito e a porcentagem de ilmenita no concentrado, respectivamente,

10,4 e 56 por cento, tem-se a proporção:

P = 58 x IO"3 kg/kg = 58 kg/(103 kg) = 58 kg/t.

isto é, cerca de 58 kg de ilmenita por tonelada do sedimento. Depósitos
pláceres com teores de ilmenita variando entre 50 e 100 kg/t. são class
«ificados como depósitos ricos e econômicos (Kreiter, 1968 p. 18-19).
Além disso, dispõe-se dos outros minerais como monazita, zirconita,



D*.

etc. e dos elementos urânio e tôrio cujos teores medacs são 10 ppm s

160 ppm. As reservas do deposito correspondem a 1,6, 2,2 e 2,1 per cen

to, respectivamente, das reservas de ilmenita, monazita e zirconita na

região de Cumuruxatiba (BA), onde são lavrados. Portantc, o deposito tem

um porte razoável.

A relação tõrio - urânio e os teores destes elementos são

dados importantes nos estudos desses depósitos porque podem indicar a

quantidade de monazita e/ou zirconita presentes. Certamente, também se

rão úteis em estudos petrolôgicos.

C. HISTORIA GEOLÓGICA DOS DEPÔSITOS

Os plãceres de praias e restingas do litoral brasileiro,

segundo Gilson (1961), são estreitamente associados com os leitos infe

riores da Serie Terciãria pois, foram formados pelos materiais proven!»

tes das camadas superiores dos antigos solos com maiores concentrações

de minerais. £ um fato, sobre o qual parece não haver dúvida, que os ini

nerais pesados desses depósitos são derivados da Formação Barreiras no

litoral do Nordeste. O modelo da gênese dos plãceres de praias sugerî

dos por Gilson (1961), Maciel e Cruz (1973) parece ser, também, aplica

vel no presente caso.

A fonte primaria da ilmenita desses depósitos litorâneos

ê o complexo de rochas cristalinas do Arqueozôico (Gilson, IScl)* A mo

nazita, segundo Leonardos (1974), i concentrada primeiramente, nos pea

matitos e augen-gnaiss, enquanto que os depósitos importantes de roonazi^

ta, devem ser derivados de associações de rochas tipo anfibolito-granu

11tos.

Vestígios de material detrltico areno-argiloso, não conso

lidado, com espessura superior a 1,0 m, são encontrados em vários pon

tos da ãrea. Nos pontos A, B e C (Figuras 12 e 33), ocorrem na cota de

10m, aproximadamente, e algumas anomalias cintilométricas, mostradas na

Figura 33, correspondem a concentrações de minerais derivados desse ma

terial. Estas evidências indicam a existência de plãceres mais antigos

na area. E deles, talvez, ter-se-íam originadas as concentrações nas

praias antigas e atuais, por mobilização pelas vagas e marés; a unifor_

mídade mineralógica indicada pelo estudo do depósito plácer sugere que

houve o retrabalhamento.

Praticamente, quase toda a Formação Barreiras na ilha foi

devastada. Portanto, é possível, a existência de depósitos de minerais

pesados submersos na parte oceânica em frente â área, ou mesmo, na cen



c^t-^ c arca do Canal de Itaparica.

Finalmente* em face da demanda e das nessas importações

-ÍC iln.*:nlta, um estudo ample e sistcrr.âticc de prespecçè- de nov©« cecr

zvnciu'» no litoral baiano, principalmente na área de influência da

TIBRAÜ» õ economicamente justificável. 0 controle gecmoxfclcgico des_

s 4 9 concentrações sugere que o emprego de fotografias aéreas, provavel^

isente» será valioso nc selecionamento de áreas propicias.
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fe - Joio Pessoa. SBG, Boi. n9 16 p. 87-100.

Routhler, P., 1963. Les Gisenents Kétallifires Geologic et Principes

du Recherche. Tone I-II, Nasson et Cie. Editeurs Paris.

Sandier, J., 1962. Mise en valeur des Gisements Hetalliferes. Masson

et Cie. Editeurs, Paris.

Seigel, A.D., 1967. The induced polarization method. In: Mining and

Groundwater Geophysics, publ. G.S. Canada E.G. Rep. 26, p.

123-27,

Silva» O.F., 1963. Estudo da densidade bouguer na área de Itaparica.

Petrobrás - RPBA Rei. Int. 664, Salvador-Bahia.



Spiegel» M.R., 1961, Outline of Theory and Problems of Statistic?

(Trad. Portuguese Estatística) McGraw-Hill do Brasil Ltda.,

Sao Paulo - SP.

Suguio, S.K., 1973. Introdução à Seãimentolcgia. Edgard Blücher, Ed.da

Universidade de Sic Paulo.

Shety, M., 1959. Seismic Interpretation et* Jaburu Location (Itaparica).

Petrobrâs-RPBA, Rei. Int. 276, Salvador-Bahia.

Todd, D.K., 1959. Ground Water Hydrology. John Wiley & Sons, Inc. No

va Iorque.

Vacquier, V. et al, 1957. Prospecting for Groundwater by induced Ele£

trical polarization. Geophysics v. 22, p. 660-87.

Viana, C.F., Gama, E.G., Simões, I.A., Moura, J.A., Fonseca, J.R. e AJL

ves, R.J., 1971. Revisão estratigrafica da Bacia Recôncavo/

Tucano. Boletim Técnico da Petrobrâs v. 14, n9 3/4 p. 157-

92, Rio de Janeiro.

Visher, G.S., 1969. Grain Size Distributions and Deposicional Process.

Jour, of Sedimentary Petrology v. 39 n9 3, p. 1074-106.

Walton, W.C., 1970. Groundwater Resource Evaluation. McGraw-Hill Sj3

ries, Nova Iorque.

Weeks, A.D., 1955. Mineralogy and oxidation of the Colorado Plateau

uraniun ores. U, Nations - Int. At. En. on Peaceful Uses of

Atomic Energy, G.S., Prof. Paper 300 p. 187-94, Genebra-Sui

ça.

Wienert, K.A., 1970. Méthodes d'observatori et de prospection Geomagni

tiques. Science de la Terre, UNESCO, Paris.



A P Ê N D I C E



PARTE (A)

GRAU DE AJUSTAMENTO NO TESTE DE ADERÊNCIA

No teste de hipótese de certas distribuições e, de aderin

cia das freqüências observadas as freqüências teóricas usando a distri

buiçao chi-quadrado, freqüentemente, a hipótese não pode ser rejeitada

no nível de significância de T) = 1 -a, estabelecido "a priori". O va

lor x2 observado deve situar-se na faixa 0<x - x2 ̂  para que o ajus

tamento seja mais perfeito. Segundo Spiegel (1961), deve ser encarada

com desconfiança a circunstância em que x2 seja muito próximo de zero,
^ o

porque, e raro, que haja concordância tão perfeita entre as freqüências

observadas e esperadas. Contudo, observa-se,em muitos exemples, um va

lor de x2 maior do que x2 ̂  • Assim, surge uma peque; 3 dificuldade,

quando não se pode rejeitar a hipótese no nível de significância esco

lhido e se necessita de um termo comparativo do maior ou mdncr grau de

ajustamento entre duas ou mais distribuições. Um critério adotado neste

trabalho ê baseado no fator "f_ " que dá a posição de x2 relativa aos va

lores limites. Isto e,

f = 8 2 x 100
P X2(v) - X2(v)

f • -££- x 100

Então, foram convencionados graus de ajustamentos em correspondem

cia com as frações do intervalo l/A multiplicado pelos pesos 1/3,

1/2 e 1, respectivamente, para os três primeiros intervalos a direi.

ta de x2. (v) • Portanto, tem-se:
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VALOR DE f GRAU DE AJUSIAMEN*-
P

< 0 Z

De O Z a 8 Z Jiui.ro bom

D« 8 Z a 25 Z bom

De 25 Z a 75 Z regulai

> 75 Z pessime

Por exemplo, os valores deste fator para os dados das Tabelas 8,2, 8.4

e 8.6 de Krumbein (1965) são: - 6%, 14% e 27% para os quais os graus

de ajustamentos seriara, respectivamente, excelente, muito bcir. e bom, de

acordo com o critério acirr.a. Natuxôlir.ente, a comparação emre estes

graus de ajustamento não é possível por se tratar de populações

tas.



PARTE (B)

'/ JOB T

// FOR
•LIST SOURCE PROGRAM
•ONE WORD INTEGERS
•EXTENDED PRECISION

SUBROTINE RANDU(IX,IY,YFL)
IY«IX*899
IF(IY)5,6,6

5 IY^Y+32767+1
6 YFL'IY

YFL=YFL/32767.
RETURN
END

// DUP

•STORE WS UA RANDU

// FOR
•LIST SOURCE PROGRAM
ONE WORD INTEGERS
•EXTENDED PRECISION

SUBROUTINE ORDEM(A.MM)
DIMENSION A(l)
MM*MM

1 K=0
KI=MM-1
DO 30 1=1,KI
IP(A(I)-A(I+1))30,30,20

20 TEMP=A(I)

A(I+1J«TEHP

K»1
30 CONTINUE

IP(K) 35,35,1
35 RETURN

END

// DUP

•STORE WS UA ORDEM



// Ft*
•JC'M'32 PRIMER,CARD,KEYBOARD,TYPEWRITER)
*l .:' HikCE PROGRAM
•ONE WOFl INTEGERS
•EXTENDED FRECISiON

C E5TE PROGRAMA GERA U M POPULAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS
C LCGNORMAL, CONHECIDOS A MEDIA E O DESVIO-PADRAO. O NUMERO TOTAL
C DE INDIVÍDUOS ALEATÓRIOS DA POPULAÇÃO DEVE ENTRAR VIA TECLADO DC
C CONSOLE NO TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA.
C
c **************** PROGRAMADOR - JOAQUIM XAVIER CERQUEIRA
C
C REFERENCIAS :
C 1. HARBAUGH, J.W. E CARTER, G.B. (1970) - COMPUTER
C SIMULATION IN GEOLOGY - WILEY-INTERSC. N.Y
C 2. PACITTI, T (1969) - MONITOR FORTRAN - PRINCÍPIOS
C AO LIVRO TÉCNICO RIO DE JANEIRO
C 3. 1130 SCIENTIFIC SUBROUTINES PACKAGE.
C APL. PROGRAM H20-0225-2
C

DIMENSION XY(500)
WR!Ti(l,98)

98 FORKAT('ENTRAR VALOR MM NO FORMAT INTEIRO 14')
READ(6,99) MM

99 F0RMAT(I4)
FMED=2.1405
DVP=0.9819

DO 20 NN=1,MM
SUM=0,0
K=20
RAZl=K/2
RAZ2=K/12
DO 10 1 = 1,k
CALL RANDU(IX,IY,YFL)
IX = IY
SUM*SUM+YFL

10 CONTINUE
X=EXP(((SUM-RAZ1)/SQRT(RAZ2))*DVP+FMED)
XY(NN)=X

20 CONTINUE
CALL OkDEM(XY.MM)
WRITE(3,100)

100 FORMAT('l \20X,'DISTRIBUIÇÃO DE VALORES ALEATÓRIO LOGNORMAIS EM
10RDEM CRESCENTE1///)
WRITE(3,1O1)(XY(I),I=1,MM)

101 F0RMAT(15F7.3)
WRITE(1,96)

96 FORMATfFINAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA')
CALL EXIT
END

// DUP

•STORE WS UA ALEAT

// XEQ ALEAT



A técnica NST (Numerical Surface Techniques and Contcur

Plotting) foi usada para realizar as seguintes operações:

1. Limpar e inicializar o disco;

2. Carregar os dados (distribuição espacial dos teores em

cada nível;

3. Obtenção da malha regular (TEBR);

4. Suavizar os mapas de teores brutos;

5. Ajustamento aos dados de uma superfície (quadrática)

de mínimos quadrados por meio de polinômios ortogonais;

6. Obtenção do TREND no âmbito da anomalia;

7. Obtenção do residual;

8. Descarregar o residual em cartões (via "punch") para a

análise estatística posterior;

9. Cálculo das áreas dos mapas de isoteores nas três pro

fundidades;

10. Confecção dos mapas de isoteores e de tendências.

A seqüência de programas para efetuar estas operações ejs

tã indicada pelos cartões-controle abaixo:

// XEQ ITDCL

// XEQ LODAR

// XEQ NUPRX

// XEQ SMOTH

// XEQ SRFiT

// XEQ EQORT

// XEQ GRDOP

// XEQ GRDOP

// XEQ DAOUT

// XEQ NUINT

// XEQ NUINT

// XEQ NUINT

// XEQ CONTR

Os resultados, listados na impressora do console, estão jno£

trados a seguir:
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ITDfl WINNING

COMPLETED

LODAR BEGINNING

LODAR COMPLETED

NUPRX BEGINNING

OUTPUT GRID NAMED TEBR

NUPRX COMPLETED

SMOTH BEGINNING

INPUT GRID NAMED TEBR

OUTPUT GRID NAMED SUAV

SMOTH COMPLETED

SRPIT BEGINNING

RANDOM DATA INPUT

PLACE BLANK CARDS IN HOPPER PUSH START

TERM
NUMBER

01
02

03

04
05

06

07
08

09

10

SRFIT

EQORT

OUTPUT

EQORT

SUM OF SQUARES

PERCENT
CONTRIBUTION

00

05

17
05

01

00

13

01

01

02

COMPLETED

BEGINNING

GRID NAMED TEND

COMPLETEO

REDUCTION

ACCUMULATED
PERCENT

00
C5
22
27

28

28
41
42

43
45
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jRDOP BEGINNING

r:n>: INPUT GRID NAMED TEND

SECOND INPUT GRID NAMED SUAV

OUTPUT GRID NAMED TED1

GRDOP COMPLETED

GRDOP BEGINNING

FRIST GRID NAMED TEBR

SECOND INPUT GRID NAMED SUAV

OUTPUT GRID NAMED RESD

GRDOP COMPLETED

DAOUT BEGINNING

GRID NAMED RESD

DAOUT COMPLETED

NUINT BEGINNING

THE RESULT OF THE PROJECTED AREA INTEGRATION

OVER THE GRID NAMED SUAV IS

+5.55986938E+Ú2

NUINT COMPLETED

NUINT BEGINNING

THE RESULT OF THE PROJECTED AREA INTEGRATION

OVER THE GRID NAMED SUAV IS

•8.49968994E+02

NUINT COMPLETED
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PROGRAMA PARA CÁLCULO DE TEORES DE TÔRiO

COffloqens no foiXQ 2,61 MeV, (Cclculodoro: HP.2IO0BL
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CES PARA IXTCUÇto DO PROGRAMA. CALCULADORA HP 2100 B

X. Entrar cora o programa na memória

2. GO TO (0.0) ou END

3. CONTINUE

4. Entrar: peso da amostra no acumulador Y

e tenpo de contagem no acumulador X

5. CONTINUE Display: 1 - X

0 - Y

0 - Z

6. Entrar com cs dados de contagem por canal

7. Apôs a entrada do último dado (último canal) apertar as teclas:

SET FLAG

CONTINUE

8. Resultados: p - X

- Y (ppm)

°Th " Z

9. CONTINUE

10. Passar ao Item 4 para nova amostra.
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POLARIZAÇÃO ELÉTRICA INDUZIDA - RESISTIVIDADE
Variação da resistividode aparente e do
efeito de freqüência com a corrente
no transmissor.
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ESPECTROMETRO COM DETECTOR DE CRISTAL

DE IODETO DE SÓDIO ATIVADO COM TÁLIO

DISPOSIÇÃO ESQUEMÁTICA DAS UNIDADES COMPONENTES
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As I mhos cheios referem-se oo espsctro teórico de um emtssor qama
monoenergético { 0 ,50 MeV oproximodnmente) . A linho pontilhcdo correspon-
de oo espectro do mesmo emissor obtido por meio de um onaiisodor com de-
tetor de crisioi de No I (T i ) A energio dos fotoelétrons opresenta-se como
uma distribuiçol) de Gauss (pico ò Oireita), devdo principalmente c noture-
zo estati'stico dos processos que ocorrem no fotcmuitipiicodoro. A distribui-
çcõ de energia ò esquerda do fotopico corresponde aos elétrons do interaçoo
Compton.

Segundo Hecth f i 9 6 4 )
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INCERTE2A ASSOCIADA AO TEOR DE TÓRIO
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FIGURA 17



OOS TEORES DÊ TORtO

FIGURA 13



ESPECTROMETRIA GAMA

MAPA DE ISOTEORES DE T0RIO (ThOfc) A 2,Om DE PROFUNDIDADE

Fozenda Pedrflo - Ilha de Itaparico
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OBSERVAÇÕES

1) curvos do contorno om ppm com lnf«rvolo SOppm

2) os t w o s forom obtidos nor molo do oteoetromotrla

QOIM do loborottfrlo rtolisada «m amostro* coltto-

dos nas osta^oos o 2fim d« orofundidodc do *u

parffclo do torrono.

FIGURA



ANALISE SEDIMENTOLO'CICA

PLUXOGRAMA PE PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

PESAGEM | ANXÍ.TSE ORANULOMfiTRICA 1

SECAGEM
j

REDUçXo
PESAGEM

2 O O B LAVAGEM SECAGEM REDUÇÃO

®- SEPARAÇÃO

NO BROMOPORMIO

PESAGEM DO CONCENTRADO

DE MINERAIS PESADOS

PESAGEM DOS MINERAIS

LEVES

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

(isodinâmico Frantr)

0 ,25 A

0,4 A

0,7 A

0,8 A

1,0 A

1,2 A

MONTAGEM

EM LÂMINAS

ANXLISE MICROSCÓPICA

(identificação c contar.cn)

{PESACEMJ

-^JFESACEMJ
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CURVAS OE DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS E OGIVAS

PERCENTUAIS O OS TEORES DE MINERAIS PESADOS
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ícones (%i (,«M>

o) - Distribuição «• freqüências no

«t 2 , 0 ««três.
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b) - Distribuição «t froojioW

limitei dt confiança 4* 9 5 % 4« méá\9
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DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL OBTIDA

POR SIMULAÇÃO EM COMPUTADOR

FIGURA 2k
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MAPA OE ISOTEORES

ptsodos no suptrfi'cic

FIGUHA 26porcwifootns tm ptto
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MAPA DE ISOTEORCS

ptsodo* « 2,0fit

i. porc«nto9tns tm ptso

t- curvos dt contorno «m % X 10



MAPA OE TENDÊNCIA

MINERAIS PESADOS A t ,Om DE PROFUNDIDADE

Curvas tfs contorno «m porceotaçem X10

FIGURA 29
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! •

I »

s
( t

• * • • r

* * * • • #

»•• * i t

IM IN let «00

TtfdIO



103

t »

1
(D) (113) (I) (n> (nu

Amostro B- 4/0 Amostro F - 3 / 0
5 0

Distribuição dos Minerais Pesados

nos Frações Gronuiometricas

(I) 0,08 m-0.21 mm

(II) 0,2lm -O,59mm

(III) 0.59m-0,71mm

jüljjliil Ouortzo

Kc^ Mintraís pesados

I I Porctntogem em piso do
omottro originei

1

FIGURA ^
Amostro F-3/2



LEVANTAMENTO CINTILOMETRICO

Faixo litorâneo «ntr» Coino A M O S • Barra Grond».
Contogwn tm CPS
Ditcrimmodor poro KX) Ktv

FIGURA 33
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LISTA DE ABREVIATURAS E StttBOLOS

ni/1 = Amostra coletada na estação 3 da transversal A e a 1,0 metro

de profundidade.

Ant. * Antigo(a)

BA * Sigla do Estado da Bahia

CBTN « Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear

CE * Sigla do Estado do Ceara

CIF « Cost insurance freight (custo seguro e frete)

CNEN « Comissão Nacional de Energia Nuclear

CNPq * Ccnselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico

CNP » Ccnselho Nacional de Petróleo

CPRM * Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

DNPM * Departamento Nacional da Produção Mineral

FOB * Free on board (posto a bordo)

MME « Ministério das Minas e Energia

RJ = Sigla do Estado do Rio de Janeiro

RPBA • Região de Produção da Bahia

TXBRAS = Titânio do Brasil S.A.

USAM * Usinas Santo Amaro

SlKBOLOS

V
a

H

xa

X

cv%
eV

t.

N

media populacional

desvio-padrão populacional

estimador da média

estimador da média em unidade phi

desvio-padrão em unidade phi

média da população com distribuição lognornal

desvio-paárao da população logncrir.al

média da amostra erc unidade phi

estimador do desvio-padrão en unidade phi

chi-quadrado (pronuncia-se: "qui-quadrado")

média aritr.ética da amostra

desvio-padrão da amostra

coeficiente de variação ( J

eletron-volt

toneladas ( » IO3 kg)

n? de individuor da arao&tra (dimensão da amostra)

J6


