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Apresentação.

0 presente estudo foi elaborado em cumprimento ao Convênio
firmado entre a Fundação Universidade de Brasília - FUB - e a C(>
missão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, que tinha por objetivo
a realização de uma síntese orientativa sobre o Tema " Potenciali-
dades UranTferas do Precambriano do Estado de Goiás".

Os resultados ora apresentados encontram-se ordenados no
corpo do presente relatório sob três planos, correspondendo aos se
guintes níveis de tratamento: a) Inicialmente consta de uma síntç_
se crono-esfratigrãfica das unidades geológicas do Precambriano com
ênfase na caracterização de seus respectivos domínios deposicionais,
tectonicos e ou litolõgicos. b)Numa segunda etapa apresenta-se um
sumário das principais idéias concernentes a metalogenia do urânio
no tempos precambrianos vinculando-as com as situações geológicas
de Goiás no sentido de estabelecer as possíveis correlações com os
ambientes teoricamente favoráveis para as mineralizações uranífe_
ras. c) Na terceira parte discorre-se sobre as ocorrências uraníf£
ras associadas ãs unidades precambrianas da região e apresenta-se al̂
gumas interpretações no sentido de avalr*r as potencialidades dos
metalotectos do Urânio. 0 estudo finaliza por apresentar diretri -
zes e seleções de áreas prioritárias para presquisa do Urânio.

Â este titulo ê oportuno, enfatizar que embora tenha havj^
do nos útimos anos um substancial progresso no conhecimento geoló-
gico dos terrenos precambrianos de Goiás, reconhece-se que ainda
persistem inúmeros e importantes problemas estratigraficos, a espe_
ra de soluções.

Os autores reconhecem existirem amplas áreas cujo enquadra_
mento estratigráfico e ou tectônico estão ã justificar intensas
campanhas de mapeamento geológico, como por exemplo toda a região
que se estende a norte dos Greentone-Belts de Pilar de Goiás, Gua-
rinos, Crixas , etc.

Para superar tais dificuldades, além de reinterpretar as
dados bibliográficos, os autores valeram-se de informações obtidas
através de geólogos que trabalham na região e sobretudo das pesqu^
sas inéditas ou em andamento do Departamento de Geociências da
UnB.



I - SÍNTESE DA GEOLOGIA REGIONAL

1. ARQUEANO

As unidades de idade arqueana (>2.600 Ma) compreendem três

importantes domínios lito-estratigráficos no Maciço Mediano de

Goiás: 1. os terrenos granito-gnáissicos, 2. as seqüências vulca-

no-sedimentares do tipo"greenstone belt", e 3. o cinturão móvel

granulítico. (Ver irapa ar.oxo).

1.1 Os terrenos granito-gnáissicos.

Ocupam a maior parte das áreas arqueanas e são, gene-
ricamente, constituidos de ortognaisses leucocráticos de composi-
ção tonaiítica e granodiorítica. No interior destes terrenos de-
senvolvem-se, localmente, fãcies de migmatitos (metatexitos e dia
texitos) que evoluem para núcleos de granitos anatécticos. Isócro
nasRb/Sr sobre gnaisses da região de Pilar-Crixãs forneceram ida-
de de 2.900 para estas rochas, e razão Srt7/Sriê * 0.701, sugesti_
va de uma origem primária para os mesmos.

Em alguns blocos siãlicos destes terrenos é notória a

ocorrência de enxames de diques e de "stocks" de rochas máficas

e ultra-mãficas, metamorfisadas para anfibolitos, ou para xistos

magnesianos e serpentinitos. Representam sítios de maior permea-

bilidade magmática ativos durante o desenvolvimento das cilhas

que vieram alojar as seqüências do tipo "greenstone belt".

A ocorrência de depósitos de urânio tipo Albitito no
município de Campos Belos - GO, somado ao fato de que as duas
maiores jazidas brasileiras de urânio (Itataia - CE e Lagoa Real-
MG)são domesmo tipo genético e também hospedadas por terrenos gran£
to-gnáissicos, é suficiente para tornar tais terrenos em Goiás al_
tamente favorável â prospecção.

1.2 As Seqüências Vulcano-Sedimentares do tipo "Greensto-
ne belt".

Seqüências deste tipo tem sido reconhecidas em diver-
sas regiões do Estado; Almas, Pilar de Goiás, fiidrolina,Guarinos,
Crixãs, Serra de Santa Rita e Rio do Coco.
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As feições geológicas que melhor caracterizam tais se-

qüências arqueanas, podem ser sintetizadas como segue:

a) Ocorrem em calhas alongadas com comprimentos varia

veis desde poucos até 100 km em média, e com larguras de 1 a-Skm.

b) Afloram em meio aos terrenos granítico-gnáissicos

formando estruturas sinclinoriais apoiadas lateralmente em rochas

siâlicas.

c) A evolução do vulcanismo e da sedimentação nessas

seqüências determina uma compartimentação estratigráfica em três

patamares. A unidade inferior ê predominantemente vulcânica e de

natureza ultramáfica com subordinados metassedimentos químicos

(cherts, BIF) e pelitos carbonosos (grafita xistos). As vulcâni-

cas apresentam composições de peridotitos e piroxenitos Komatiíti^

cos e eventualmente exibem texturas spinifex, disjunções polie-

drais, "flow breccias" e níveis cumulativos. No geral tais rochas

encontram-se convertidas em xistos com talco, clorita, serpenti-

nas, tremolitas, etc...

0 estágio intermediário da evolução é caracteriza-
do pela abundância de vulcânicas básicas (basaltos komatiíticos )
que localmente apresentam estruturas em "pillow - lavas",diagnos-
ticas de extravasamento sub-aquátíco; além de texturas microlíti-
cas, variolíticas, e etc. Atualmente os espessos pacotes lãvicos
estão representados por clorita-actinolita xistos âs vezes calcí-
feros e por anfibólio xistos. Intercalam-se depósitos de origem
química; calcários metamorfisados, meta-cherts, filitos grafito-
sos, etc...

0 andar superior caracteriza-se pela mudança d; do
vulcanismo com aparecimento de depósitos lávicos e piroclásticos
de composições intermediária a ácida, alternados com vulcanismo
básico. Os níveis sedimentares tornam-se mais importantes, obser-
vando-se maior desenvolvimento da sedimentação pelítica e silico-
sa (filitos grafitosos, mfcta-cherts, BIF, gonditos, e t c . ) que
evolue em direção ao topo para sedimentos detríticos (quartzitos,
quartzo xistos, etc...).

d) A fácies metamórfica característica dos"greenstone

belts" é a do xistos verdes baixo, zona da clorita, embora possam

atingir a fácies anfibolito nas proximidades dos núcleos de

tos intrusivos.
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e) A estruturação interna das seqüências é marcada
por duas ou mais fases de deformação sendo no entanto proeminentes
sistemas de dobras sinclinais isoclinais cora flanços falhados. Os
planos axiais tendem a assumir direções N 10 W e mostrar vergên-
cia para NE.

f) Do ponto de vista químico as rochas vulcâncias má-

ficas e ulta-mãficas apresentam trends característicos das sé-

ries komatiíticas (Kuyumjian, 1982; Saboia e Teixeira, 1979), en-

quanto que as vulcânicas ácidas e intermediárias do topo mostram

caracter calco-alcalino (Montaivão e alii, 1981).

g) As mineralizações conhecidas resumem-se sobretudo

ã presença de ouro junto aos níveis de metachertes e de filitos

grafitosos intercalados a vulcânicas máficas e ácidas. O ouro tam

bém ocorre em veios de quartzo de origem tectônica (p.ex. segrega

ções em zonas de chame ira).

Indícios de sulfetos de Fe e Ni e Cu tem sido re-
gistrados em associações com rochas vulcânicas máficas e ultramá-
ficas, além de concentrações de cromita provavelmente em níveis
cumuláticos de"sills"ultramáficos.

Até o momento no Brasil, como de resto, jamais foi
constatado uma ocorrência significativa de urânio em " greenstone
belts"; dai serem considerados desfavoráveis para este elemento.
No entanto, a ocorrência de uraninita detrítica de origem ígnea
em conglomerados imediatamente sobrepostos aos "greenstone belts"
abre, especulativamente, a possibilidade de ocorrer uraninita
nos "granitoides" a eles associados.

1.3 A Faixa Móvel Granulítica

Os segmentos crustaís que compõem o cinturão móvel
granulítico são representados pelo complexo de Anápolis - Itauçu,
de Ceres-Barro Alto, de Niquelândid, de Cana Brava e de Porto Na-
cional. Os conhecimentos adquiridos no estudo destes terrenos co-
locaram em evidência, a existência de dois principais tipos de
associações litolõgicas: a) complexos mãficos ultramáficos granu-
litizados, e b) as seqüências de rochas supra-crustais, de origem
vulcânica e sedimentar, granulatizadas. Estas últimas formam niti-
damente os tetos ou a superestrutura na qual se alojaram as intru
soes máficas-ultramãficas.



As principais características destes terrenos granu-

ltticos, podem ser assim sumarisadas:

a> Onde definida com precisão a faixa granulítica a-
presenta largura máxima de 25 km e é de ambos os lados limitada
por falhas inversas de alto ângulo. Na margem leste encontra-se
cavalgando os terrenos, granito-gnãissicos (Ceres - Goiânia - Bar
ro Alto - Niquelândia - Minaçu), emquanto que a oeste é cavalgada
por seqüências mais jovens, ora de natureza vulcãno-sedimentar (
(Palmeirõpolis e Indaianópolis) ora plutônica (Serra da Malacache
ta).

b) A associação máfica-ultramáfica encontra-se bem ex
posta no Complexo de Niquelândia, onde a preservação estrutural
das unidades permite o estabelecimento da primitiva estratigrafia
magmltica. Na base predominam, peridotitos metamôrficos ( 2 a
2.S km) que são superpostos por um pacote acamadado de rteta-piro-
xenitos e de meta-peridotitos, em grande parte serpentinisados.A-
cima desenvolve-se um espesso (> 6 km) pacote de gabros e noritos
granulitizados, contendo lentes de meta-websteritos e de meta-
peridotitos.

c) Acima destes complexos ígneos,quer na forma de re-
manescentes dos tetos das intrusões, quer constituindo alongadas
faixas, ocorrem as rochas granulíticas supracrustais. Estas for-
mam seqüências vulcano-sedimentares, constituídas por níveis de
vulcânicas básicas e ácidas (clino e ortopiroxénicos granulitos,
granada leptinitos, sillimanita gnaisses, etc...), intercaladas a
sedimentos químicos e pelíticos (granada quartzitos,meta-chertes,
mármores, rochas calcio-silicatadas, granada-cordierita gnaisses,
etc...). Outra forma de ocorrência de tais rochas é constituindo
meso ou megaxenolitos no interior de gabro-noritos granulitizados.

d) Do ponto de vista entrutural apresentam emvolvimen
to em vários ciclos tectônicos. 0 evento metamórfico gerou dobra-
mentos isoclinais com planos axiais subverticalizados e, geralmen
te, transpostos por movimento.-, transcorrentes. Uma forte lineação
mineral - piroxênios e plagioclásios - determina o desenvolvimen-
to de um bandamento pronunciado. Kste último, via de regra, con-
funde-se o acabamento ígneo primário.

Ao longo dos planos de falhas transcorrentes as ro
chás granulíticas formam faixas cataclásticas, zonas de silexitos
e pseudo-taquilitos.
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e) Do ponto de vista metamôrfico estão impresso nas

rochas do cinturão, no mínimo três fases de netamorfismo: a granu

litização, duas fases de amfibolitização e uma fase de generaliza

da diaftorese ( em condições de grau baixo).

f) As análises geocronolôgicas disponíveis ( Schobbe-
nhaus Filho e alii, 1975) revelam, da mesma forma, diversas ida-
des de raetamorfismo, desde 3.050 até 600 Ha. £ admitido, entretan
to, que a idade da granulitização seja de 2.700 Ma, a exemplo do
que ocorre na Bahia (Cordani e Iyer,1979).

l.M Granitôides associados com terrenos arqueanos.

A ocorrência de corpos graníticos e granodioríticos
intrusivos em terrenos arqueanos é registrada em algumas regiões.
Dois tipos podem ser definidos:

a) Os ovóides granítico-granodioríticos situados no
interior dos gnaisses tonalíticos e adjascentes ãs faixas de "gre
enstone belts", como por exemplo nas regiões de Hidrolina, Pilar
de Goiás, Rubiataba e Crixás. Formam núcleos de granitos sõdico -
potãssicos, tendo como mineral máfico a biotita, raramente horn-
blenda e com freqüência muscovita retrometamorfica.

b) Granitos potássicos, composicíonalmente homogêneos
intrusivos nas seqüências vulcano-sedimentares. Apresentam textu-
ras porfiróides com megacristais de ortoclãsio microclinisados.
Facies granitôides e com estruturas flaser são encontradiços e a-
presentara generalisadamente fenômenos de albitização saussuritiza
çio e sericitização dos feIdspatos.

As faixas granulíticas de Goiás, constituidas fun-
damentalmente por rochas bãsicas-ultrabásicas, como era de se es-
perar, tem se demonstrado estéreis em urânio. Pela sua idade - ar
queana - e por suas características litológicas - constitui-se na
unidade menos favorável à pronpecção de urânio.

2. PROTEROZClCO INFERIOR

Diversos conjuntos litológicos, de idade presumivelmente

proterozõic* inferior, tem sido ultimamente reconhecidos no Esta-

do de Goiás. Entre eles destacam-se os depósitos da Formação Ti-

cunzal, a seqüência mota.-nedinientar íjerra Cantagalo, as seqüências



vulcano-sedimentares de Palmeirópolis, Indaianópolis e Juscelãn--
dia, e ainda as intrusões acamadadas gabro-anortosíticas ( serras
dos Borges e Malacacheta), os complexos gabro-peridotíticos (Ame-
ricano do Brasil, Mangabal, e t c ) , os maciços graníticos estanífe
ros (serras Branca, da Mesa, Mocambo, Pedra Branca, Dourada,etc.)
e intrusões sieníticas.

2.1 A Seqüência Metassedimentar Serra Cantagalo.

Nas cercanias da cidade de Goiás ocorre em discordân

cia sobre as rochas do "greenstone belf'Serra de Santa Rita, uma

seqüência metassedimentar, constituida, em sua porção basal, de

metaconglomerados e de quartzitos conglomeraiicos. A unidade in-

termediária é formada por espesso pacote de muscovita e clorita

xistos, quartzitos com algums bancos de quartzo xistos e filitos.

No topo predominam filitos sericíticos c grafitosos, xistos com

cloritoide e metadolomitos com níveis de metachertes e de forma-

ções ferríferas.

Em seu conjunto a seqüência apresenta uma evolução
vertical de fãcies sedimentares - conglomerados oligomíticos ã de
pósitos dolomíticos e ferriferos, caracterizando mudanças desde
ambiente epicontinental até de plataforma marinha, correspondendo
a um ciclo transgressivo.

Os níveis inferiores desta ssquência assumem especi-
al importância metalogenética uma vez que são compostas por meta-
comglomerados oligomícticos (contendo seixos de quartzo leitoso,
e esporadicamente fragmentos e seixos de rochas provenientes do
"greenstone belt"). A matriz destes metaconglomerados é quartzosa,
grosseira,às vezes ligeiramente mi cacea. Suas frações pesadas tem
revelado, além de turmalina, zireão, magnetita, a presença de pi-
rita detrítica e de ouro (explorado na época do Brasil Colônia).
Ademais, apresentam valores radiometricamente anômalos para urâ-
nio o que tem sido atribuido a provável presença de uraninita de-
trítica.

Considerando as características litolõgicas desta se
quência, suas relações estruturais e estratigráficas com a sequei
cia "greenstone belt", e o tipo de mineralização associada aos
conglomerados basais, estes tornam-se inequivocamente correlaciná
veis àqueles do grupo Jacobina, da Bahia, e à Formação Moeda, de
Minas Gerais. Lstas unidades, atribuídas ao final do Arqueano,cor
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respondem em termos internacionais às seqüências de Witerswaters-

rand na Africa do Sul e Blinder River no Canadá* famosas por

conterem os maiores depósitos de urânio (associado a ouro) do mun

do. Os metaconglomerados da Serra de Cantagalo são, pois, alta-

mente promissores para urânio.

2.2 A Formação Ticunzal.

Esta formação foi reconhecida inicialmente por Marini

et alii, (1978) e, posteriormente por Sousa e Pontes (1979) como

Formação Ticunzal e detalhada por Faria e Liberal (1980), em rela

tórios internos da Nuclebrás, COITO um conjunto de xistos com in-

tercalações de paragnaisses, situado estratigraficamente entre os

granito-gnaisses do Complexo Basal e os quartzitos da Formação Ar

raias, do Grupo Arai. 0 membro inferior desta formação e constitu

ido por uma seqüência de paragnaisses com intercalações de xistos

geralmente grafitosos, que atinge uma espessura de ordem de 30ü

metros. 0 membro superior e representado por um pacote de xistos

grafitosos na base, que gradam para quartzo-xistos, com níveis de

xistos granadíferos e turmalínieos para o topo. A espessura deste

pacote pode atingir até 250 metros. Esporadicamente ocorrem len-

tes de conglomerado intraformacional, de matriz xistosa e seixos

de quartzito a granada.

As melhores exposições das rochas que integram a For-

mação Ticunzal se encontram na área abrangida pelo "inlier" dos

rios Preto e Claro, no centro-leste de Goiás. Ai per/az uma área

da ordem de 650 km2, com possibilidades de se estenderem para o

norte e o leste até as regiões de Parana e Arraias. Trata-se de

uma unidade litoestratigráfica de baixo grau de metamorfismo (xis_

to verde), que muitas vezes evidencia caracteres diaftoréticos.Es_

tas rochas correspondem a antigos depósitos semimentares pelíti-

cos e pelito-psamíticos submetidos a metamorfismo regional.

Os tipos litológicos dominantes são:a) Biotita-musco

vita xistos, em geral grafitosos, vermelho escuros e cinza médios

e, subordinadamentc, xistos a granada, a turmalina e clorita xis-

tos; b) Biotita-'gnaisaes finos, cinza claros, granadíferos, fina-

mente foliados, constituidos essencialmente por plagioclásios (al̂

bita-oligoclásio), quartzo, biotita e granada.

Associadas ao membro inferior, em meio aos paragnais-

ses, ainda ocorrem faixas de xistos brechados, ricos em biotita e

em hornblenda, além de apatita. Estes se apresentam argilizados e

hematitizador> por efeito drr processor, de nwtaíioor.jtii.mo hidroter-



mal, numa espessura de até 2 metros. Tais xistos são bastante ra-

dioativos, com teores altos de urânio e baixos de tório.

Estruturalmente, a Formação Ticunzal apresenta uma

xistosidade Si bem definida que é grosseiramente paralela ao pla-

no de acamamento So. Ocorre também uma xistosidade Sj de crenula-

ção nos xistos e que não é visível nos peragnaisses. Além de es-

truturas mais complexas que correspondem a isoclinais fechadas de

eixos infletidos e vergênciais opostas, ocorrem falhamentos inver

sos e de gravidade. Os produtos de retometamorfismo e cataclase

são generalisados na área.

Tanto o boro,relacionado ã turmalina,como a grafita,

sugerem uma origem marinha para a Formação Ticunzal. Os paragnais_

ses do membro inferior são os reflexos de sedimentação em condi-

ções de águas rasas com a área fonte fornecendo predominantemente

elásticos grosseiros, ao passo que o memoro superior, constituido

essencialmente de xistos, é indicativo de deposição em águas mais

profundas, com a área fonte fornecendo sedimentos finos.

Litologia análogas as descritas acima e em mesma posi^

ção estratigráfica tem sido identificado em várias outras locali-

dades (Fig. 3). Merecem menção em especial aquelas da região de

Campos Belos-Monte Alegre, São Domingos, Natividade, c Parana

(próximo ao Rio Maranhão).

No âmbito dos terrenos anteriormente considerados co-

mo pertencentes ao Grupo Araxá, em Goiás, foram identificadas se

quências possivelmente homotaxiais ã Formação Ticunzal ãs bordas

das Serras da Mesa, Dourada e do Lncosto; junto ao sienito de Peî

xes, proximo ã Pirinõpolis e na região imediatamente a norte de

Crixás.

Os xistos Ticunzal caracterizam-se por apresentar um

"background" radiométrico mais elevado do que as demais unidades

que lhes são vizinhas, bem como por hospedarem inúmeras ocorrên

cias de urânio tipo "semelhante-a-veio" (veio-discordância). Pela

su? - ' 'le - proterozóica inferior -, seu posicionamento estrati-

g. - entre gnaisses do "embasamento" e quartzitos do proto-

zoa . médio-, sua litoestratigraiia, e tiposde depósitos de urâ-

nio que contém, são correlacionávtis aos das jazidas de Ranger

na Austrália e de Elliot Lake no Canadá.

2 . 3 Complexos Acamadados Gabro-Anortosíticos.

Complexos diferenciados ^abro-anortosfticor. ocorrem

ao longo da margem oeste doa maciços de fi i q ut; L ând i d e de barro Al
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to, sendo conhecidos como Serra do Borges e Serra da Malacaeheta,

respectivamente. Seus contatos com as rochas granulíticas são feî

tos através de falhas inversas. Os núcleos dos complexos são ocu-

pados por troctolitos e olivina-gabros coroníticos. Passam supe-

riormente para anortositos acamadados que contem raros leitos má-

ficos anfibolitizados. Os leitos máficos representam antigos cu-

mulitos ricos em piroxênios (diopsídio e algum hiperstenio) con-

vertidos principalmente por efeito de metamorfismo, em homblenda

e granada.

Em direção ao topo, as máficas tornam-se progressiva-

mente mais abundantes, mais espessas e mais regulares, ocorrendo

camadas de granada anfibolitos e anortositos, que evoluem para

granada-plagloclásio anfibolitos de granulação grosseira com es-

trutura bandada proeminente; herança do primitivo acamamento mag-

mãtico.

A deformação mais evidente imposta a essas rochas o-

corre associada aos anortositos e anfibolitos acamadados. £ re-

presentada por dobramentos isoclinais apertados com transposição

dos flanços e extrema"boudina£e"dos níveis anfibolíticos.

0 metamorfismo que afetou estas rochas é da fãcies au_

fibolito (associação plagioclãsio cãlcico, hornblenda verde-mar-

ron e granada).

Pela sua natureza litológica os Complexos Acamadados

Gabro-Anortoslticos, a priori, não possuem interesse para urânio.

2.•* As sequências Vulcano-Sedimentares do Tipo Oceânico.

On complexes gabro-anortosíticos antes descritos, evo

luem verticalmente para seqüências de rochas vulcano-sedimentares

situadas imediatamente a oeste dos maciços de Niquelândia, Barro

Alto e Canabrava, denominadas, respectivamente, Indaianõpolis(Dan

ni & Leonardos, 1978, 1980), Juscelândia (Fuck et alii, 1981) e

Palmeirópolis (Ribeiro & Teixeira, 1'JBO).

•A base das seqüências é constituída por anfibolitos

finos, geralmente granadlferos, que ocorrem em bancos maciços. Fei_

ções texturais de origem vulcânica (vestígios d<; amígdalas, micro

litos pseudomorfizados, etc.) e associação com metacherts ferrífe

ros e granadíferos atestam que essas rochas são o resultado de

vulcanismo básico em ambiente marinho (Danni & Leonardos, 19 80).

Na seqüência Indaíanópolir;, associam-se-lhes homblenda-gnainses

e metachertes grosseiros, seguidos ds biotita-moscovita xistos

com granada e cianita e de gnaisses sódico-potá^r,icor,, que além
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de quartzo, biotita e microclina, contem anfibõlio sódico do tipo

crossita-riebeckita.

Na seqüência de Juscelândia, os anfibolitos finos com

intercalações de metacherts são seguidos por noscovita-biotita -

gnaisses ricos em microclina e oligoclâsio, que, localmente mos-

tram fenocristais relictos de feldspatos. São freqüentes as inter

calações de anfibolitos finos e de metacherts. Acima, a seqüência

torna-se predominantemente sedimentar, aparecendo cianita-moscovii

ta xistos e moscovita xistos granadlferos com intercalates de

quartzito (Fuck et alii, 1981).

A seqüência Palmeirópolis apresenta associada aos an-

fibolitos finos dominantes da unidade inferior, intercaiações de

gnaisses, quartzitos e granada-moscovita-biotita-xistos. Na unida

de superior, dominam micaxistos com pequenas intercaiações de an-

fibõlio-xistos feldspáticos ou não, calcossilicatada, metacherts

e quartzitos (Ribeiro Filho & Teixeira, 1980).

A vinculação genética dessa seqüência com as • rochas

plutõnicas da suíte gabro-anortosítica ê advogada por Danni & Leo

nardos (1980); esta suíte representando a contraparte intrusiva

formada abaixo de uma crosta basaltica do tipo oceânica.

Por outro lado, na seqüência Palmeirópolis é marcante

a presença de rochas vulcânicas variando em composição desde ba-

saltos (representados por anfibolitos finos) até andesitos (anfi-

bólio-xistos) e piroclásticas (anfibólio-xistos feldspáticos) e

mesmo lavas ácidas, tal como é também o caso na região de Indaia-

nópolis, a oeste de Niquelãndia (Ribeiro Filho & Teixeira, 1980;

Danni & Leonardos, 14 80).

As seqüências de Palmeirõpolis e Indaianõpolis fazem

contato tectonico, a oeste, com os micaxistos do grupo Serra da

Mesa, consideradas pela maioria dos autores como mais jovens. Mão

está, no entanto, fora de possibilidade que ambas as seqüências

constituam um único e concordante pacote vulcano-sedimentar com

raetamorfismo decrescente em direção ao topo.

Nada se sabe sobre a Dotencialidade uranífera óae se-

qüências vulcano- sedimentares tipo oceânico. 0 ambiente é, porém,

pouco promissor.

2.6 Os GranitoG Estaníferos.

Ma poi^ào central de Goiãr; dR?fnvo1 ve-r,r- nrvi ! ri^r-t^n

te província de granitor, estanífero';, exrmpl Li Lcada através da o-

correncía de cerca d« 2U iritru:;otv;.
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A idade da província é ainda controvertida. As rela-
ções de campo demonstram que as intrusões são mais jovens do que
os metamorfitos da Formação Ticunzal, uma vez que são intrusivos
neles e mais antigas que a sedimentação do Grupo Arai. Determina-
ções geocronologicas por método Rb/Sr tem fornecido idades entre
1.100 à 2.000 Ma (Reis Neto, 1981; Macambira, 1382) para as ro-
chas graníticas. A última destas idades é a geológicamente mais
condizente com os conhecimentos de campo.

A fãcies mais comum é a de biotita-granito de granula
ção média a grosseiro, inequigranular, com megacristais de orto-
clâsio (geralmente microclinisado) e com cristais de quartzo de
cor azulada.

Do ponto de vista metalífero destacam-se pelo desen-
volvimento de dois tipos de greisens: a) engogreisen, produto de
metassomatismo sobre as cúpulas graníticas ou ao longo de fratu-
ras e b) exogreisens formados a partir de xistos da formação Ti-
cunzal. (Andrade, 19 78 eAndrade e Danni, 19 78).

Os greisens (quartzo • mica) apresentam-se mineraliza
dos em cassiterita, berilo e wolframita, podendo ocorrer ainda
topázio, flourita, sulfetos de Fe, Cu e albita. São comuns os veî
os de quartzo com cassiterita.

Considerando as características metalogeneticas, com-
posicionais e estruturais, estes granitos são considerados como
do tipo cratogênico, e, similares aos da província Rondoniana (Ma
rini e alü, 1982).

São conhecidas anomalias radiométricas, bem como au-
reõlas de dispersão geoquímica de urânio, nos granitos tipo serra
da Mesa. Em especial nos granitos Serra da Mesa, Serra Branca, P£
dra Branca e Caldas. Não obstante as anomalias verificadas te-
nham se mostrado pontuais e pouco significativas, não é imprová-
vel que ainda venham a ser identificados pequenos depósitos tipo
veio clássico, associados às fases tardias destes granitos.

2.6 Rochas Alcalinas Pré-cambrianas.

Ao lorgo da margem esquerda do Rio Tocantins, no munî

cípio de Peixe, estende-se por cerca de 30 km um complexo sieníti^

co, intrusivo em rochas metassedimentares do Grupo S^iTada Mesa.Lfun

damentalmente constituido por um biotita-nefelina sienito sódico
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), contendo ainda microel inio, oligoclãsio,zircão,
alanita e apatita como acessórios. Localmente são assinalados fá-
cies de nefelina mcnzodioritos e cie gabro alcalino, além de veios
de nefelinitos e fácics pegmatóides com corindon, alanita, iimeni_
ta e zircão.

De acordo com Hasui e alii (1980) a idade mínima des-
te complexo é de 1.190 Ma (determinação Rb/Sr).

Rochas alcdlinas análogas ocorram em outras regiões,
como em Porto Nacional (Marcheto, 1973) e em Porangatu (Marques,
com. Verbal).

A grande abundância de .minerais portadores de urânio
em seu retículo, como a Zirconita, no sienito de Peixes, torna-o
de boa potencialidade para depósitos de urânio; pois merecedor de
maiores estudos neste sentido.

2.7 Granitos Pegmatóides.

Na borda oeste da Serra Dourada, na região de Nata A-
zul, ocorre um cortejo de pequenas intrusões de granitos pegmatõi^
des (Marini et alii,197»» e 1977). Lncontram-se instalados em xis-,
tos e quartzitos do Grupo Serra da Mesa, apresentando grande quan
tidade de xenólitos destas litologias.

A fácies normal destes granitos é a pegmatítica, ca-
racterizada pelo desenvolvimento de cristais centimétricos (até
30 cm) de microclínio pertítico, quartzo e eiHjinenor proporção,oLi
goclásio, biotita, muscovita, além de turmalina, berilo, granada
e tantalita.

Os granitos pegmatóides ocorrem às bordas dos grani-
tos de extremo oeste da provícia estanífera de Goiás. Tem sido in
terpretado como remobilizações, em ciclo mais jovem - uruaçuano -
dos granitos estaníferos. Como àqueles também tem boa potenciali-
dade para urânio.

3. PROTEROZOICO MgPIO

Ao Proterozóico médio são atribuídas as unidades integran-
tes da faixa de dobramentos uruaçuanos Nela distinguem-se os de
•pósitos pericratõnicos, mais externos à bacia de sedimentação, re
presentados pelos grupos Araí e Natividade, e os metassedimen-
tos e rochas ftagmãticas associadas, gerados mais internamente em
relação a bacia de sedimentação, e que são genericamente conheci-
dos sobre as denominações Grupo Serra da Mesa e Araxá, situados,
respectivamente, a oeste e a sul da Inflexão dos Piríneu?.



3.1 As unidades próximais - Grupo Natividade, Araí e Ca-
nastra.

Estas unidades tem sua maior exposição ao longo da
borda leste da faixa e constam predominante de seqüências detríti^
cas (quartzitos, quartzo-xistos e alguns conglomerados intraforma
cionais) que evoluem para depósitos pelíticos (filitos sericiti_
cos, grafitosos, etc..,) e carbonáticas (calcoxistos, lentes de
mármores).

Rochas vulcânicas são localmente reconhecidas junto a
base dos grupos Natividade e Araí (como p.ex. na região de Campos
Belos, Terezina e Nova Roma) e constam de derrames basalticos, an
desíticos.riolíticos e dacíticos. (Araújo e Alves, 197U).

A potencialidade uranífera das unidades proximais, em
especial do Grupo Araí, parece estar confinada ãs efusivas â-
cidas da base da Formação Arraias, que mostraram anomalias radio-
métricas locais na região de Nova Roma (Marini, Inf. Verbal).

Os qurtzitos da base do Araí foram amplamente pesqui-
sados e perfurados pela NUCLEBRAS na região ou Terezina/Cavalcan-
te-Go e mostram-se estéreis para urânio.

3L2 Os Depósitos Distais - Grupos Araxá e Serra da Mesa.

Estes grupos caracterizam-se por apresentar espessos

pacotes de metapelitos com subordinados estratos de quartzitos de

metavulcânicas básicas intercaladas. Os metamorfitos atingem fã-

cies xistos verdes baixo, zona da clorita,atê anfibolito alto com

cianita, granada e estaurolita (minerais índices mais comuns).

Com aumento da recristalização metamórfica estas ro-

chas evoluem para gnaisses micáceos aos quais se associam anfibo-

litos de origem ígnea.

Inúmeros corpos serpentiníticos do tipo alpino encon-

tram-se tectõnicamente inseridos em mica xistos e provavelmente

constituem as cicatrizes de zonas disjuntivas profundas ("melan-

ges" ofiolíticas).

No sep.irento sul ocorrem alp.uns corpos rranftícos ín-

trusivos em micaxinton. Tratam-se de grani tos norma if;, nõdico-po-

tassicos, com biotita, P de cíiráctrr t.irdi-oropêníco. Não r;e co-

nhecem minerali zações -m
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Não são conhecidas ocorrências ou anomalias de urânio

nos metassedimentos mldio-proterozóicos distais.

Seu ainbiente de deposição - marinho relativamente pro_

fundo - e ausência de vulcânias ácidas tornam-os pouco promissor-

res.

Era metassedimentos situados a norte de Crixás, ante-

riormente atribuídos ao Grupo Araxá, foram detectadas anomalias

possivelmente do tipo semelhante-a-veic, que estão sendo conside-

radas semelhantes àquelas de Alligator River, da Austrália.

Para os autores deste relatório os metassedimentos

desta região são de idade proterozóica inferior, e penecontemporã

neos ã Formação Ticunzal.

H. PROTEROZfllCÜ KCDIO À SUPERIOR.

Os registros litológiccs destes tempos pré-cambrianos,

relacionam-se aos Grupos Paranoa e Bambuí.

Com base na presença de estrcmatólitos, Dardenne et

alli, (1973) atribuem idade entre 1.350 e 950 Ma para o Grupo Fa-

ranoá.

Por outro lado, o Grupo Bambuí tem i presentado idades

radiométricas entre 650 e 600 Ma (Marini et alii, 1982).

H.l 0 Grupo Paranoa.

As melhores exposições desta unidade localizam-ne na

borda ocidental do Vale do Rio Parana, mais especificamente entre

Alto Paraiso e Colinas.

Nesta Região, podem ser definidas oito unidades. A

mais inferior (conglomerado São Miguel) assenta em discordância e

rosiva sobre o Grupo Arai. As unidades intermediária?; (2,3,4,5)do

grupo são representadas por uma suces&ão de camadas de meta-silti_

tos e de quartzitos, enquanto que as unidades do topo (6,7,8) for

mam extensas camadas carbonaticas associadas ã facieG detritica

como nas regiões de Formosa, Cabeceiras e Unaí.

Segundo Dardenne, (1978, 1979), e Alvarenga (1978) os

sedimentos detriticos apresentam aumento de granulometria no

sentido vertical e estão organizados em megaciclos--- regressivos(su

blitorâneos até continentais), ex*»mpi [ficando ambientes de sedi-

mentação deltdica costeira dominado pelar; marér,, em um--t t̂ icia <:'t>'\.

continental, [.'ela cada iiiegucicio r'egi'ĉ îvo .;•.: inicia con utr.a r*-

1 ' i d a t l ' a ! U , H I ' i : : ; : - j ! i r r : < 1 1 i n i i . i . ' u ' m : ; c r i t i . i r , i , i - : < • < r - r . • r . ! < • • . I M Í <\C ".'•'.



4.2 O Grupo Bambuf.

A primeira litoestratigrafia do grupo foi proposta per

Branco & Costa (1976). llela. ê perfeitamente claro que o Grupo Bam

buí começa com um conglomerado basal, continua com uma espessa se

quência argilo-carbonarada e termina com siltitos e arcóseos.C es_

ta definição a adotada neste trabalho e que exclui todas as forma

ções detríticas sotopoutas ao conglomerado basal, considerados co

mo pertencentes ao Grupo Paranoá.

Os sedimentos deste grupo, depositaram-se sobre uma

plataforma continental estável (nos conceitos de Shaw, 1'ibUi Ir-

win, 1965 e Laporte, 1063), caracterizada por águas razas e com

fraco gradiente de fundo, o que condicionou a constância das lito

logias sobre grandes extençoes laterais, mas com rápidas varia-

ções verticais.

A análise das seqüências permite a identificação de

três megaciclos regressivos após um episódio glacial (Dardenne,

1978, 1979).

MEGACICLO I - Argilo-carbonatado = Formação Sete Lagoas

MEGACICLO II - Argilo-carbonatado = Formação Serra de Santa He

lena e Lagoa do Jacaré".

MEGACICLO III - Argilo-arenoso = Formação Serra da Saudade e

Três Marias.

Os megaciclos I, II e III iniciam-se por uma rápida

transgressão de amplitude regional a partir da qual desenvolvem-

se fácies marinhas sublitorãneas que passam progressivamente para

fácies marinhas litorâneas e supralitorâneas, atingindo fãcies

continentais, no caso da Formação Três Marias.

Tanto pela sua idade como por suas características am

bientais e litológicas e pela ausência de vulcânicas, os metamor-

fitos, seja do Grupo Paranoã, seja do Grupo Bambuí apresentam baL_

xa potencialidade para urânio. Somente a Formação Três Marias,por

seu caráter "molassóide" e pela abundância de mel arcosios

ta alguma perspectiva \\ir,i concentra-lo d<; urânio.
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II - CLASSIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE URÂNIO DO PRECAMBRIANO DO

ESTADO DE GOIÃS E SUAS gPOCAS KETALOGENETICAS.

Dahlkamp (1978), propôs uma das mais criteriosas classifi-

cações dos tipos de ocorrências e depósitos de minerais de urâ-

nio. Nela reconhece apenas seis tipos de depósitos com significa-

do econômico: Conglomerado oligomrtico com seixos de quartzo, Are-

nitos , Calcrete, Intraintrusivo, Hidroternal e Semelhante-a veio.

Cada um destes tipos pede ser relacionado a um determinado ambien

te geológico: 1) urânio primário formado por processos endogenéti.

cos, 2) o secundário derivado a partir do primário por processos

exogSnicos subsequentes, 3) as ocorrências terciârias tidas como

formadas per processos metamórficos endegênicos cuja metaloginese

é* ainda imprecisa.

As ocorrências de urânio do Precambriano de Goiás enqua»

dram-se perfeitamente na classificação de Dahlkamp. Apenas deve

ser ressaltada a grande importância, dos depósitos tipo Albitito,

desconsiderados na classificação deste autor. (Fig. 2)

Assim especificamente para os terrenos precambrianos de

Goiás entendemos caberem ser discutidas as ocorrências do tipo:

conglomerado, albitito, veios hidrotermais e semelhante-a-veios.

A correlação metalotectônica-geocronolõgica dos depósitos

de urânio mostra existir uma íntima afinidade de cada um dos ti-

pos de depósitos com uma determinada época (Dahlkamp - 1980, Lit-

tle - 1970, Barnes e Ruzicka - 1972; Robertson - 1970).As princi-

pais épocas metalogeneticas definidas mundialmente (Dahlkam£

1980,Robertson et alii - 1978) são: o Arqueano Superior,o Protero

zóico Inferior o Proterczóico Superior, o Herciniano e o Quarter^

rio. Cada uma destas épocas carecteriza-se por um determinado ti-

po de depósito, sendo este um dos parâmetros melhor definido e a-

ceito na metalogenia do urânio (Fig. 1 ).

Os depósitos econômicos de urânio tipo Conglomerado olígo-

mítico (Rand) são tipicos do Arqueano Superior e início do Prote-

rozóico Inferior (2.800 - 2.200 Ma), não ocorrendo em nenhuma ou-

tra época geológica (Robertson et alii-1978;Robertson 1974; Derry

-1960). Tratam-se de depósitos destríticos da segunda gera-5o,ho£

pedados por conglomerados plataforma is, <!ur*f eror;, corn cldstos de

pirita e de uranita de fonte endógena (M associado ao Th). Todos

os depósitos deste tipo ocorrem vizinhos a terrenos tipo "greens-

tone belt" dos quais julgd-r»e derivar o ouro e a pirita dot-r.ftica

(Saager, I'j7f;; Ivetor i.u-;, ir/ii).
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Quanto a rocha íor.te dos grânulos de uraninita(isto ê, urâ

nio da primeira geração) esta jamais foi identificada. Presume-se

que derivem de "granitõides" dos "greenstone belts".

No Estado dp Goiás depositou do tipo Conglomerado oligorní

tico com pirita e ouro detríticos estão exemplificados nos conglç_

merados de Goiás Velho, considerados como pertencentes ao Arquea-

no Superior/Praterozóico Inferior e sobrepostos ao "Greenstone

Belt de Goiás Velho". (Dardenne - 1979, Danni, Dardene e Fuck,

1981).

Embora estes conglomerados tenham sido identificados ape-

nas localmente ê possível que venham a ser encontrados em outras

regiões do Maciço Mediano de Goiás, diretamente assentados sobre

terrenos gnáissicos e sobre "greeenstone belts", vez que em mapea_

mentos regionais (Projeto Brasília, Projeto Goiânia II) vinham

sendo considerados como pertencentes ao Grupo Araxá, do Protoro-

zôico Médio. Neste sentido, a mais prováveis áreas de ocorrência

situa-se I norte das faixas de Pilar, Crixás e Hidrolina (Fig.7 ).

0 entendimento das condições geológicas e dos processos res

ponsãveis pelas concentrações de urânio fornecem importantes gui-

as para a pesquisa dos depósitos. Cabe, assim, discuti-los rapi-

damente .

Admite-se quase que universalmente, que a causa da existir^

cia de depósitoc detrlticos de urânio (mineral hoje altamente so-

luvfel em água) no Arqueano e início do Proterozóico Inferior te-

nha sido a vigência, nesta épocas,de atmosfera redutora. Esta hi-

pótese defendida por Cloud (1970) e outros, explica também a ine-

xistência de depósitos hidrogenéticos anteriormente a 2.000 Ma.

(Fig. 3 ). Estes teriam aparecido somente a partir do surgimento

de atmosfera secundária rica em Q2, resultante do processo de fo-

tossíntese das algas. Nestas condições, e como conseqüência da oxi

dação d o U + 4 e m U + 6 , acredita-se ter ocorrido uma completa mu

dança no ciclo do urânio e nos tipos de depósitos deste elemento,

em vista da dissolução do U + 6, e da sua migração e dispersão pe_

Ia água. A conclusão que se impõem ê a de que é inútil procurar

depósitos hidrcgenêticos nos terrenos arqueanos e do início do

Proterozóico Inferior.

Restam para estes períodos os depósitos tipo Conglomerado

com seixos de quart;:o, semelhantes aqueles de Witerswaterr.rand e

de Blind River (exogenético de segunda geração), e especulativa-

mente depósitos primários (endoger.éticos de primeira geração).Es-

tes últimos dever. :;er procurados no.; pr^ni tóid-.v; ou r./ífi c<jr;-ul f ra
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mãficas ricas em MgO (como sugere Viljoen et alii, 1970), associa

dos à "greenstone belts"; havendo em Goiás varias regiões com es-

te tipo de terreno que merecem estudos.

Dois tipos de depósitos podem ocorrer nestas rochas: Intra

intrusivos ou Veios hidrotermais. Porém, os terrenos pre-Arqueano

Superior (pré - 3.000 Ma.) mostraram-se, até o momento, no mundo

inteiro, estéreis em urânio, existindo mesmo, entre os especiali£

tas uma espécie de "lei" estabelecendo que em tais terrenos não

se deve pesquisar urânio (Vamberle, 1967).

No Estado de Goiás (Região de Campos Belos) porém, é justa

mente em "gnáisses" do Complexo Granito-Gnáissico que afloram as

ocorrências de urânio metassomático tipo Albitito.

Embora nada se saiba quanto a idade de tais mineralizações,

admite-se que suas hospedeiras são prov*"'Imente de idade arquea-

na afetadas por eventos termo-tectônicos ulteriores. Fato signify

cativo é que em Goiás, estas mineralizações não foram identifica-

das em unidades mais jovens. Considerando que as ocorrências do

tipo albitito em terrenos gnáissicos são as que tem revelado os

maiores e melhores depósitos (Itataia, Lagoa Real e Espinharas),

os terrenos granito gnáissicos de Goiás tornam-se altamente prio-

ritários para pesquisa deste tipo de depósito.

£ dificil hoje se estabelecer qual a origem e a primeira £

poça de aporte dar> mineralizações do tipo albitito. 0 fato de o-

correrem em gnáisses do "Embasamento Cristalino" sugere que a fon_

te primária seja muito antiga. Hoje apresentam-se como depósitos

metassomáticos, em que a idade àa última mi ner.i] i/.ação rel-acionn-

se ao Precambriano Superior (Itataia).

No caso especifico de Goiás não se sabe ainda ao certo a

idade das mineralizações tipo Albitito. Segungo geólogos da Nuclan

(com. verbal) a idade das mineralizações de U em albitito de Arra

ias e atribuida ao Uruaçuano, com base em relações micro e me^--

estruturais.

Uma terceira época de geração que originou importantíssimo

depósitos de urânio ocorreu no Proterozõico Inferior (- 2.000Ma),

quando da mudança da atmosfera redutora para oxidante. Este foi o

maior marco da história da metalogenia do urânio, vez que o urâ-

nio ateT então existente, seja em rochas ígneas ou em conglomera-

dos, estava fixado em minerais de origem magmática, ou seja, urâ-

nio primários.

A partir 2.000 Ma. surgiram condições de oxidarão que per-

mitiram a destruição do retículo cristalino doü minerais uraní-
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feros e a liberação de urânio para a água, para posterior fixação

(em ambiente reautor) em outras formas e tipos de minerais. Surgi_

ram então os depósitos hidrogenéticos e oxogenéticos de urânio.

0 fenômeno da oxidação e solução de urânio, teve nesta êpo

ca geológica como conseqüência, uma primeira e ampla lixiviação

deste elemento. Resultou da* a ampla dispersão e migração de U+6,

através da água. Onde ocorreram condições redutores, em bacias fe_

chadas com matéria orgânica (algas), o urânio foi reprecipitado

sob a forma de U + 4. Este processo provocou a separação entre u-

rânio e tório - irmãos gêmeos nas rochas ígneas - permitindo a

formação de depósitos com teor muito baixo em tório, em vista da

menor solubilidade deste elemento.

Entre 2.000 Ma. e 1.500 Ma. formaram-se, pois, os primeiros

depósitos hidrogenéticos, próximos às superfícies de aplainamento

(Robertson et alii, 1978). Tratam-se dos depósitos tipo Semelhan-

te-a-veio (veio-discordância), que ocorrem no mundo inteiro em

xistos ricos com grafita, imediatamente sobrepostos aos gnaisses

do "embasamento cristalino" (Arqueano) e sotopostos às seqüências

metassedimentares dominantemente psamíticas do Proterozõico médio.

Depósitos semelhantes constituem as jazidas de maior teor em urâ-

nio conhecidas e, nas ultimas décadas, vem ganhando importância

cada vez maior (Fig. 3 ). As importantes jazidas do Canadá (Rabbit

Lake, Cluff Lake, Key Lake, etc.), e da Australia (Run Jungle-Ja-

biluka) enquandram-se neste tipo (Taylor, 1968, Knipping - 1974).

No Brasil, só recentemente (Marini - 1979 - Relatório Int.

NUCLEBRAS),foram identificados depósitos do tipo Semelhante-a-

veio (Veio-discordância), na região central do Estado de Goiás.0-

correm na região do Rio Preto, no municipio de Cavalcante, e nas

proximidades de Campos Belos. Lates depóüitoa eram tidos como de-

pósitos em filonitos derivados de gnaisses do "Complexo Cristali-

no", até que Marini et alii, (1978), propuseram tratar-se de uma

nova unidade estratigráfica; posteriormente denominada de Forma-

ção Ticunzal.

Ocorrências do tipo Veio Hidrotermal (Veio clássico) ocor-

rem comumente associadas à granitos com duas micas. Constituem-se

de filões e veios hidrotermais, ligados, seja a evolução deutêri-

ca do granito (Geffroy e Sarcia, 1958), seja devido ã lexiviação

endógena seletiva por ação da água nas fraturas dos granitos,seja

por infiltração nas fruturas de águas meteóricas descendentes ri-

cas em urânio (Moreau, et ai 196G). Nos dois últimos casos as mi-
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neralizações ocorrem em faixas milonitizadas do granito ou no con

tato granito encaixante. Os granitos hospedeiros possuem, em ge-

ral, teores de 15-20 ppm de UjOg, sendo, que muitos depósitos o-

ccrrem em granitos com auréola periférica com Sn e,ou W.

As jazidas tipo Veio clássico melhor conhecidas ocorrem em

granitos Varisquianos e Hercinianos da França, (Limousin, Forez e

Bois Noirs), Portugal (Urgeiriça, Reb>leiro, Prado Velho) Espanha

(Salamanca, Cáceres), Tchecolovaquia (Maciço Bohemiano); e em gra

nitos Alpinos na Iugoslávia (Zletouska Reka).

Jazidas dete tipo são modestas, em alguns casos,porém, de

alto teor.

No Estado de Goiás há possibilidades de ocorrerem depósitos

tipo Veio Hidrotermal (clássico) associados aos granitos estanífe_

ros (Tipo Serra da Mesa) de idade proterozôica inferior/média, da

sua porção central. Tais granitos apresentam "background" radiom£

tricô relativamente elevado, picos radiometricos locais e, auréo_

Ias geoquimica de dispersão de urânio. Por estes fatores alguns

deles tem sido motivo de rápidas expedições exploratórias de re-

conhecimento de anomalias por parte da NUCLEBRAS. Embora até o mo

mento os resultados tenham sido pouco promissores, o caráter pre-

liminar das pesquisas realizadas ná"o permite considerá-los esté-

reis. Ao contrário, demandam por estudos específicos e de maior

detalhe.

Apresentam ainda podencialidade para depósitos tipo veio

clássico o sienito de Mata Azul/Peixes e os granitõides associadas

a "greenstone belts".

Depósitos do tipo Calcrete (calixe), que se caracterizam

por serem de idade recente, superficiais, associados â rede de

drenagem sub-atual e portadores de carnotita em vazios de cabor-

natos, não foram ainda detectadas no Estado de Goiás.

As occ-. rincias econômicas deste tipo encontram-se na Aus-

trália ("a/iders, 1974; Sofaulis, 1963) e na Namíbia. Em ambos os

casos estão geneticamente associadas a clima sub-atual (Terciário-

Quartenário),árido e semiárido e ocorrem em "deltas químicos" de

lagos internos, sobre terrenos "greenstone belts".

Em Goiás ocorre uma pequena bacia quaternária - Bacia de

Salinas - com carbonatos "semelhantes" a calcrete, imediatamente

ao norte do Distrito 1'ederal (Dyer, 1U77), Lute doposíto é prova

da vigência de clima arido/oemi-ãrido i;ub atual, o que permite a-

ventar a possibilidade de ocorrerem outras bacias do me D mo tipo

no estado.
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A potencialidade uranífera da Bacia de Salinas jamais foi

estudada, porem, por ocorrer sobre terrenos do Grupo Canastra/Ara

xá (e não sobre terrenos granito-"greenstone belts") ê pouco pro

vável que apresente mineralizações uraníferas. No entanto,como ba

cias deste tipo apresentam áreas reduzidas, deve ser considerada

a possibilidade de ocorrerem nas regiões dos terrenos granito-

"greenstone belts" do Estado de Goiás.

Propoi-se,: 1) o estudo da Bacia de Salinas, com vista a

comprovação de existência de calcrete, e da determinação da sua

idade e características genéticas; 2) estudos visando a identifi-

cação de bacias semelhantes nos terrenos granito - "greenstone

belt".

Embora sejam raros os depósitos de urânio em rochas vulcâ-

nicas, as vulcânicas ácidas em especial merecem estudos(Pretorius

1978 e Zielinski - 1978).

No estado de Goiás foram detectadas anomalias locais (até

3.000 cps) nos riolitos do Grupo Araxá (Marini, Inf. verbal), na

borda leste da Serra Pedra Branca, no município de Nova Roma. Es-

tas anomalias, embora pontuais, indicam a necessidade de estudos

complementares nas efusivas da base da Formação Arraias.



III - AS MINERALIZAÇOES URANlFERAS NO ESTADO DE GOlAS.

1. MINERALIZAÇOES DE URÂNIO E OURO EM CONGLOMERADOS.

(TIPO "QUARTZ PEBBLE CONGLOMERATES")

1.1 A Unidade Hospedeira: Seqüência Serra Cantagalo.

Nas proximidades da cidade de Goiás, encontra-se

muito bem desenvolvida uma seqüência de rochas metassedimentares

que repousa em discordância erosiva (e talvez angular) sobre as

unidades do Greenstone Belt Serra de Santa Rita (Fig. t).

Em linhas gerais, essa seqüência pode ser dividida

em três unidades:

a) Unidade Inferior é formada por metaconglomera

dos oligomicticos e quartzitos conglomeraiicos ã microconglomerã-

ticos, que serão descritos em detalhe n> capítulo referente ãs mi_

neralizações uraníferas e auríferas.

b) Unidade Intermediária é composta por quartzitos,

quartzo xistos, moscovita xistos e clotita xistos.

c) Unidade Superior é constituída por clorita e se

ricita xistos com intercalações de mármores dolomiticos e de ita-

biritos.

Do ponto de vista tectônico o único episódio de de

formação comprovadamente anterior a deposição da Seqüência Metas-

sedimentar da Serra Cantagalo é de natureza rígida. Se traduz pe-

la erosão das diversas unidades do Greenstone Belt antes da sedi-

mentação da Unidade Inferior Conglomerática.

Na seqüência Greenstone Belt da Serra da Santa Ri-

ta e na Seqüência Metassedimentar da Serra Cantagalo foi constata

da uma fase de deformação D,, caracterizada por dobras isoclinais
o x

com eixo caindo 60* para SS5W. Esta fase, nao observada nas unida
des pertencentes ao Grupo Araxá I quase totalmente mascarada pe-
los episódios tectônicos posteriores, constitui o principal even-
to atribuído ao Ciclo Transamazônico.

1.2 As características dos Conglomerados Uraníferos e

Auríferos.

Esses conglomerados pertencem a unidade inferior
da Seqüência Metassedimentar da Serra Cantagalo. Os seixos(5-15cni),
são constituídos por quartzo leitotjo, metacherte;; e xi'Jtoc; ver-
des, os primeiros predominando amplamente sobro orj outros. A ma-
triz e essencialmente quartzítica, apresentando localmente uma na
tureza á
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Constituem intercalates lenticulares nos quartzi-

tos micãceos e quartzo-xistos da unidade inferior.

Representam provavelmente uma facies sedimentar de

rios anastomosados com seqüência caracterizadas por:

- Granulometria decrescente da base para o topo.

- Predominância das areias sobre as argilas.

- Regime de fluxo superior e inferior de alta ener

gia.

- Paleo correntes unimodais indicando um aporte de

Sul para Norte.

A mineralização é caracterizada pela associação:

- Pirita detrítica arredondada, parcialmente recris

talizada devido a influência do metamorfismo.

- Ouro detrítico muito fino.

- Urânio presente originalmente sob a forma de ura

ninita de origem detrítica.

A pirita e o ouro muito provavelmente provêem da e_

rosão do "greenstone belt" adjacente.

0 urânio parece proceder da erosão do embasamento

granito gnãissico, dos domos sialicos e dos granitos intrusivos

no "greenstone belt".Estas são as rochas fontes mair plausíveis pa_

ra explicar a origem do urânio (Dahlkcamp., op. cit. ).

Este tipo de conglomerado poda ser considerado co-

mo do tipo Witwatersrand, sendo conhecido somente no Arqueano e

na base do Proterozõico Inferior. Este modo, podem ser correlacio

nados do ponto de vista litológico e estratígrafico com aqueles da

Serra de Jacobina (Mascaranhas, 1980; Gama, 1982) e da Formação M£

eda (Maranhão, 1980).

1.3 Potencialidade Mineral.

Constituem certamente o alvo mais promissor para a

pesquisa mineral na região central de Goiás.

As análises de ouro efetuadas em amostras dos furos

de sondagem realizados pela Mineração Serra do Sul, mostram teores

interessantes apesar da pequena quantidade de material analisado.

Os teores máximos observados são da ordem de 2g/T, permitindo f.u-

gerir o desenvolvimento de uma pesquisa sistemática na própria ã-

rea de Goiás Velho e nas regiões vizinhas onde conglomerados com

características semelhantes e teores em ouro animadores já foram

observados.
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As anomalias de urânio detectadas por cintilometri^

a e análises químicas são ainda insuficientes para justificar uma

pesquisa específica deste elemento, mas tendo em vista a amplia-

ção progressiva da área de afloramento desta unidade na região cen

trai do Estado de Goiás, qualquer conclusão negativa nos parece

precipitada, uma vêz que a amplitude das anomalias depende muito

da área fonte local que fornece o material detrítico aos sedimen-

tos.

Assim recomenda-se uma ampliação dos trabalhos de

mapeamento, procurando colocar em evidência este nível estratigrá

fico e avaliar a potencialidade da área fonte em cada ocorrência.

Por outro lado, esses conglomerados constituem um

alvo preferencial para as mineralizações de ouro detrítico que

lhes e associado.

1.4 Prováveis Areas de Ocorrência.

Até o presente, conglomerados deste tipo só foram

comprovadamente reconhecidos na área de Goiás Velho.

No entanto acredita-se que, pelo menos em parte,as

rochas metassedimentares que recobrem os "greenstone belts"de Goî

ás sejam correlacionáveis a unidade da Serra Cantagalo (Fig.5).

Para esclarecer esta questão é necessário realizar

programas de mapeamentos geológicos e de estudos específicos inte

ressando estas áreas (i, ê, ao norte de Pilar - Kidrolina, Crixás

e Mara Rosa).

Por outro lado, na região de Goianésia (Fuck et

alii, 1980 e 1982; Araújo F., 1981) foi registrado uma ampla dis-

tribuição areai de um conglomerado aurífero, sotoposto ã metasse-

dimentos do grupo Araxá, que provavelmente e correlacionável ãque

le da área de Goiás Velho.

2. MINERALIZAÇÕES METASSOMÃTICAS: URÂNIO EH ALBITITOS.

2.1 As mineralizaçSes tipo Albitito no Brasil e em Goi

ás.

Os albititos derivados por metassomatismo sódico de

gnaisses e migmatitos pré-cambrianos são conhecidos em alguns es-

cudos do mundo (URSS, Suécia, Brasil), onde são portadores de mi-

neralizações uraníferas (Adamek e Wiluon, 1979: Smirnov, 1976;

Stein et ai, 1980).
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Nestes escudos, as mineralizações ocorrem em terre

nos de idade prê-cambriana (Arqueano e Proterozóico Inferior) e

embora haja controvérsias, a idade das mineralizações ê atribuída

a reativações de idade Proterozõica Inferior e Superior.

Os depósitos deste tipo apresentam as seguintes ca

racterísticas gerais:

1. As mineralizações localizam-se ao longo de pla-

nos de instabilidade tectônica, gerados em zonas rúpteis profundas,

a partir de terrenos grníticos e migmatrticos. Ao longo destas z£

nas geram-se faixas de rochas cataclãsticas (cataclasitos, proto-

milonitos, milonitos e brechas),que regionalmente condicionam a

distribuição das anomalias de urânio.

2. Ha superposição, ao longo destas faixas rúpteis,

de processos metassomâticos, caracterizados pela migração de solu

ções hidrotermais ricas em H20 e C02, alem de sódio, Urânio e al-

gum tório.

3. Mecanismos de substituição iônicas (Na por K),

impregnação, e a alteração dos minerais dos gnaisses e migmatitos

previamente cataclasados são considerados como os promotores da

transformação destas rochas em albititos. A neoformação de albita

muitas vezes é acompanhada da cristalização de andradita, aegeri-

na, edidoto, biotita, calcita, clorita, urarinita,brannerita, etc

..., correspondendo quimicamente a adição aos "Sistema calaclasa-

do" de Na, Ca, Mg, Zr, Fe, U, Th etc...

No Brasil, a este tipo de mineralização correspon-

dem os depósitos uraníferos de Lagoa Real - Bahia (Stein et ai,

1980; Geisel Sobrinho et ai, 1980, etc..) e de Arraias em Goiás

(Figueiredo e Oesterlen, 1981; Surcan Santos et ai, 1982).

No município de Arraias, em terrenos granito-gnai£

sicos de idade Arqueana foi localizado, através de radiometria aé

rea, um "trend" de anomalias para urânio. Este"trend" encontra-se

condicionado ã uma faixa de rochas cataclãsticas com cerca de 12

km seguindo a direção N60 W (Surcan Santos et ai, op.cit. )f (Fig.6).

De acordo com Surcan Santos et ai (1982), os migma

titos e gnaisses regionais encontram-se variãvelmente cizalhados,

ocorrendo fácies desde cataclasitos até milonitos (cf. Higgins,

1971). Localmente tais fãcies encontram-se profundamente metasso-

matizadas resultando no desenvolvimento de rochas com mais de 80%

de albita (albititos). Nestas ãreas o metassomatismo sõdico se ma

nifesta após um intenso episódio de cataclase. Assim as rochas pré

viamente trituradas encontram-se albitizadas.
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Na região de Arraias são conhecidas quatro tipos

de rochas netassomáticas: (1) clorita-biotita albititos, (2) epi-

doto albititos (em mídia 20% de pistacita) (3) quartzo albititos

(com 30 à 35% de quartzo) e (4) leuco-albititos.

As mineralizações com teores mais elevados em urâ-

nio (l.UOO ã 1.700 ppm) ocorrem preferencialmente associadas aos

fácies com biotita e clorita. Aí a mineralização de urânio se ex-

prime através dos minerais, uraninita, brannerita (oxidos de U e

Ti) e petchblenda, ou como minerais secundários (autunita e tober

nita) (in Figueiredo e Oesterlen, 1981).

A uraninita e a brannenita, que são os mais comuns,

ocorrem quer sob a forma de inclusões em biotita e em clorita, ou

associado a leucoxênio e hematita pulverulenta, derivada da alte-

ração hidrotermal de rutilo, titanita e magnetita das rochas ori-

ginais. Quando o urânio foi mais remobilizado estes minerais apa-

recem dissiminados no interior do albitito ou preenchendo fissu-

ras e microcavidades.

Do ponto de vista químico Surcan Santos et aljQ.982)

mostraram que os depósitos da região de Arraias se caracterizam

por apresentar uma correlação positiva entre os teores de sódio e

de urânio dos albititos e uma correlação geoquímica negativa en-

tre sódio e K20 e SiO~. Além disso os valores de Ti,Pb

e Zr dos albititos pesquisados são anômalos em relação aos valo-

res de fundo das rochas regionais. 0 P?0e mantêm-se a níveis bai-

xos (* 0,5%) não caracterizando nenhum enriquecimento em fósforo

durante o processo metassomático.

Os aspectos mais significativos que condicionam as

míneralizaçãoes de urânio do tipo metassomático são os seguintes:

1. As mineralizações restringem-se aos albititos e

no caso de Arraias, mais particularmente as fãcies com biotita e

clorita.

2. 0 "backgrond" regional das rochas siálicas (mig

matitos, gnaisses, etc..) I de 10 ppm, enquanto que nas faixas c£

taclásticas metassomatizadas varia 10 a 20 ppm.

3. 0 metassomatismo sódico que conduz a forração

dos albititos ê limitado ãs faixas cataclásticas e dentro delas o

corre de forma restrita ou seja, como corpos de centenas de metros.

t. A origem do urânio está relacionada ã ação de

soluções metassomátícas sobre rochas siálicas pré-existentes. A

destruição das estruturas cristalinas das biotitas e de minerais

de titânio primários permite liberação geoquímica do urânio. As



soluções metassomlticas ricas em H-0 e CO. constituem os veículos

de remobilização e reconcentração do urânio que se-fixa nos albi-

titos preferencialmente como uraninita e branneritá.

Tendo em conta a grande extensão que os terrenos

granítico-gnaisses ocupam no Estado de Goiás e o fato de apresen-

tarem importantes e generalisadas fases de reativação tectonic*

com desenvolvimento de extensos cinturões de cizalhamentos, estes

terrenos apresentam enorme potencial, tendo em conta que são comi-

provadamente mineralizados em urânio,como bem o demonstram as ocçr

rências de Arraias. Neste sentido é oportuno transcrever a idéia

que fecha o trabalho de Surcan Santos e ai, 1982. "As caracterís-

ticas da ocorrência de Alecrim vieram confirmar a favorabilidade,

na prospecção de Urânio, dos terrenos pré-cambrianos (arqueano e

Proterozóico Inferior) que sofreram retrometamorfismo relacionado

ã profundas zonas de descontinuidades da crosta, atestada pelas

zonas de cizalhamento e falhamento inverso".

2.2 Conclusões e Recomendações.

A título de conclusão sobre este ambiente aetaloge

nêtico julga-se muito importante o estabelecimento de propamas e£

pecíficos de pesquisa com objetivo de realizar levantamento siste

mãtico das faixas cataclásticas no interior dos terrenos granito-

gnáissicos. .. .

Neste caso qualquer tipo de pesquisa deve levar pré

viamente em consideração as feições condicionantes das mineraliza

ções e adotar em conseqüência, a seguinte estratégia básica para

pesquisa:

1. Delimitação das áreas de terrenos graníto gnái£

sicos.

2. Definição dos cinturões de cizalhamento no inte

ríor ou nas bordas dos blocos siálicos (zonas de arcos estruturais).

a) a partir da análise de imagem radar, de fo-

tos satélites e fotos convencionais.

b) da definição de domínios geotectônicos no in

terior destes terrenos com auxílio de levantamentos aerogeofisicos

(gravimétiicos, magnetométricos) regionais.

e) definição de "trends" de anomalias e suas

correlações cornos demais elementos (estrutura, litologias,etci..)

evidenciadas.



3. Seleção das áreas a sere» pesquisadas:

a) Mapeamentos geológicos em diversas

( > 1:50.000 )

b) Prospecçao radiométrica (terrestre)

c) Prospecçao geoquxmica (urânio) e t c

escalas

3. MINERALIZAÇOES HIDROGENETICAS: URÂNIO TIPO SEMELHANTE-

A-VEIO.

3.1 A Unidade hospedeira. For»açio Ticunzal.

As mineralizações t ipo semelhante-a-veio do Estado
de Goiás estão confinadas a Formação Ticunzal ( Harinni et a l i i -
1978), que tem sua seção t ipo na região do Rio Preto, município
de Cavalcante. Trata-se de unidade l i toestrat igráf ica de idade
proterozóica inferior, situada entre os gnáisses do complexo Gra-
ni to-gnáissico e os quartzitos do Grupo Arai.

A Formação Ticunzal distr ibui-se por grande porção
do centro-leste do Estado de Goiás (Fig.7 ) , sendo constituída
por dois membros (Tab. 2 ).O membro inferior, com mais de 300 m,
é composto dominantemente por paragnaisses com intercalações de
xistos grafitosos, enquanto o membro superior,com cerca de 2SO m,
é constituído por xistos grafitosos e micaxistos.

TAB. 2 COLUNA ESTRATIGRAYICA DA FORMAÇÃO TICUNZAL

SRATEMA SISTEMA FORMAÇÃO MEMBRO
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Bictita-muscovitfr-xistos, geralmen-
te grafitosos. Xistos granadífexos
e turnalínicos que gradam para quar
tzo-xistos no topo. Veio pegmatiti-
cos.

Peragnaisses: Biotita-gnaisses, f i -
nos, cinza-claros granadífexos,
foliados, geralmente cataclasados e
intercalados, com biotita-nuscovita-
xistos grafitosos ou ráo. Diques de
rochas básicas. Veios pegmatíticos.
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TIPOS DE DEPÓSITOS
DE URÂNIO

TIPO CONGLOMERADO

TIPO ARENITO
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TIPO INTRAINTRUSO
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AUSTRÁLIA

SUÉCIA, USA, BRASIL,
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FIG. 8 RESERVAS DE URÂNIO DO OCIDENTE POR TIPO DEPÓSITO l Dohlkomp-1978 )
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A disposição geral regional da formação é subhori-

zontal com suave mergulho para oeste. Internamente, porém, apre-

senta-se intensamente dobrada em isoclinais fechadas e exibe no

mínimo, três fases de deformação.

0 metamorfismo que a atingiu foi do fácies xistos-

verdes, zona do biotita. Exibe também intensa diaftorese.

Embora a espessura máxima da formação ultrapasse os

quinhentos metros, via de regra mostra apenas parte da seqüência,

aflorando em quilhas de sinclinõrios localmente preservadas e i-

lhadas em meio aos gnaisses do embasamento.

0 fato dos quartzitos da Formação Arraias ocorre-

rem ora sobre os xistos ou gnaisses Ticunzal, ora sobre os gnli£

ses do embasamento, demonstra a existência de importante fase de

erosão pré-Arraiae e consequentemente de discordância erosiva.

Desta forma, também os depósitos em apreço situam-

se logo abaixo de uma superfície de erosão de idade proterozóica

média, semelhante ao que ocorre com as seqüências congêneres do

Canadá e da Austrália; o que permite classificar os depósitos u-

raníferos da Formação Ticunzal também como tipo veio/discordân-

cia.

A presença de grande quantidade de grafita (maté-

ria orgânica) e de turmalina (boro), somada à presença de sulfe-

tos, sugere clima quente, ambiente marinho nerítico ou lacustre

(salgado), com abundância de algas precipitadas em zona de ventî

lação pobre (zona redutora).

Neste quadro é compatível imaginar-se que o H.S

criado pela decomposição da matéria orgânica teria fixado ións em

solução, provocando*a precipitação de sulfetos e urânio.

3.2 Prováveis Areas de Ocorrência da Formação TicunzaL

Definida inicialmente na região do Rio Preto, no

município de Cavalcante- Go, a Formação Ticunzal foi extendida

por Marini et alii (1980) para a região de Campos Belos.

Recentemente Marini et alii (1982 - inédito) suge-

riu que os xistos das regiões de São Domingos e de Pirinópolis

igualmente pertençam a esta mesma unidade litoestratigrafica.

Os xistos encaixantes de anomalias de urânio da r£

gião a norte de Crixls, no Centro-Oeste goiano, que estão sendo"

considerados pelos geólogos da MUCLAN como semelhantes aqueles

do Ranger/Austrália, possivelmente correlacionam-se também â for

macio Ticunzal.
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Em expedição realizada em fins de 1982,Marini(com.

verbal) identificou xistos grafitosos sotopostos aos quartzitos

Arraias na rodovia Palmeirópolis-Paranã,próximo ao Rio Maranhão.

Tais xistos, provavelmente pretençam à Formação Ticunzal. Foram,

porem, cartografados pelo Projeto Brasília como do Grupo Araxá.

A norte de Natividade, sotopostos aos quartzitos do

Grupo Natividade foram identificados, pelos geólogos da NUCLAN,

xistos análogos àqueles da Formação Ticunzal.

Estas descobertas, somadas ao fato de que a sequên

cia em apreço aflora usualmente às fraldas das escarpas quartzí-

ticas das unidades médio proterozõicas do centro-leste goiãnio,o

que torna difícil sua identificação, abre perspectiva para a de-

tenção da Formação Ticunzal às bordas da atual área de distribui

ção dos quartzito.s dos grupos Arai e Natividade.

Por outro lado a identificação de xistos pré-Araxã

(Serra da Mesa) nas regiões de Pirinõpolis e norte de Crixás, a-

bre igualmente grandes perspectivas â sua extrapolação para ã-

reas vizinhas.

3.3 Controles e Características das Mineralizações.

As mineralizações tipo Semelhante-a-veio, identifjL

cadas na Formação Ticunzal ocorrem,pois, em cinturões geossincli^

nais, em zonas de intensa mobilidade tectõnica, e são hospedadas

por seqüências do Proterozõico Inferior, caracterizadas pela pre

sença de grafita e de diaftorese, e situadas abaixo de importan

te discordância médio proterozóica.

As ocorrências melhor estudades mostram-se como

corpos lenticulares, por vezes concordantes com a atitude dos e£

tratos sugerindo caráter estratiforme e outras vezes, nitidamen-

te associadas a falhas.

0 controle das mineralizações pode ser, pois,estra

tigráfico ou estrutural,

0 deposito da sinclinai da Raizaninha,na região do

Rio Preto, apresenta nítido controle estratigráfico. Ocorre em

duas camadas paralelas, situadas na aba norte do sinclinal e per

feitamente concordante a seu eixo. A origem deste deposito é,pro

vavelmente, sin-diagenética, o urânio tendo chegado a bacia de

deposição no mesmo tempo em que ocorria a sedimentação.
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Os depósitos da região de Campos Belos, e» sua
grande maioria, associam-se a falhas de gravidade. Nestes depósi.
tos o urânio foi introduzido no plano de falha através de proce£
sos de supergênese (origem epigenetica), possivelmente ligados
ã ação intemperica em tempos bem mais jovem do que aquele em que
se deu a litificaçao da seqüência encaixante. £ possive-1 que par
te destes depósitos sejam mesmo sub-atuais, Outros provavelmente
tenham se formado durante a fase de pediplanização pré-Arai.(vei^
o/discordância).

3."» Minerais de Minério.

A grande maioria das anomalias conhecidas só fo-
ram estudadas superficialmente,de forma que delas só são conhe-
cidas as paragêneses secundárias da zona de oxidação. Esta e
constituída por'minerais oxidados, tais como autunita e torbeni-
ta.

Em furos de sonda da região do Rio Preto foi iden-
tificada a petchblenda.

£ notório o baixo teor de tório nos depósitos estú
dados.

3.5 Conclusões e Recomendações.

- Conclusões.

Forma identificados no Estado de Goiás, pela prî
me ira vêz no Brasil, depósitos de urânio do tipo Semelhante-a-
veio, de idade proterozóica inferior, análogos àqueles das riquis_
simas jazidas Australianas da região do Ranger, e Canadenses da
região de Athabasca.

0 condicionamento geológico-estratigráficq. dos
depósitos goianos é supreendentemente semelhante àquele dos depó
sitos australianos e canadenses.

Os depósitos tipo semelhante-a-veio, pelo seu' ai,
to teor, tem se tornado cada vez mais importante e sua explora-
ção intensificada naúltima década.

Embora as pesquisas realizadas no Estado de Goi-
ás não tenham ainda levado ã identificação de depósitos signifi-
cativos, há grande possibilidade de serem detectados.

A área total de distribuição da Formação Ticun-
zal, hospedeira dos depósitos semelhante-a-veio, não é ainda co-
nhecida, havendo possibilidade de extender-se por amplas regi-
ões.
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- RecomendaçSes;

- Recomenda-se: - que sejam realizados estudos de
levantamentos básicos - geologia de superfície e aerocintilometria
- às bordas das escarpas dos quartzitos dos grupos Arai è Nativida
de e na região a oeste da rodovia Belém - Brasília, onde foram car
tografados xistos considerados como pertencentes à Formação Ticun-
zal.

- que sejam realizados estudos geológicos de deta
lhe sobre as áreas já identificadas como "correlacionâveis" à For-
mação Ticunzal, com vistas ã identificação de anomalias.

- que prossigam os trabalhos de verificação de a-
nomalias, com vistas à definição de seu significado.

- que sejam completados os estudos sobre o depósi^
to da Raizaninha, na região do Rio Preto, visando a definição da
reserva contida junto ao eixo do sinclinai. .
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CONCLUSÃO GERAL

Os terrenos do précambriano do Estado de Goiás apre-

sentam elevada potencialidade para depósitos uraníferos, visto

terem sido neles detectados os três principais tipos caracterís

ticos do précambriano, a saber:

1. Depósitos tipo Conglomerado oligomltico (Quartz

Pebble Conglomerate, do Arqueano Superior).

2. Depósitos tipo Semeihante-a-veio (Vein-like) do

Proterozóioo Inferior.

3.' Depósitos tipo Albitito, embutidos em zonas eata-

clásticas de gnáisses do embasamento.

Além deste três tipos principais, aos quais pertencem

as maiores reservas uraníferas de idade precambrianas do mundo,

há perspectivas ainda de serem encontrados em Goiás, depósitos

tipo veio-clãssico associados a granitos.

0 conhecimento da distribuição espacial das unidades

litoestratigraficas hospedeiras dos tipos de mineralização su-

pra-citados, no Estado de Goiás, é ainda muito deficiente,o que

tem dificultado cs trabalhos de prospecção. Torna-se, pois imp£

riosa a realização de estudos estratigraficos e de mapeamentos

geológicos como primeiro passo indispensável ã delimitação das

áreas a serem prospectadas em detalhe.

As áreas de extensão possível dos metalotectos dos de_

pósitos tipo conglomerado, semelhante-a-veio e albitito, foram

assinaladas em esboço no corpo deste trabalho. Trata-se de deli.

mitá-los com precisão.
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se Ou point Our la Chronologic du Précambrien Brasilien-

Thése Doctorat d'Etal 25lp Univ. Paris VI, França.

DERRY, D.R. (1960) Evidence of the origin of the Blind River Ura

nium Deposits. Econ. Geol. ,55, pp. 906-927.

DYER, R. C. (1977) Bacia Cenozõica Salinas-Geologia e Reservas Mi-

nerais, Mineração e Metalogia, pp. 4-15.

FARIA, A,, LIBERAL, G.S. Projeto Rio Preto - Mapeamento Geol, 1:25,000

NUCLEBRAS-EGOI- Relatório Parcial de Fase(Relatório Interno)

GEFFROY, e SAREIR, J.A. (1958) La Nation de Gête Epitermal Uranifere

et le Problémes qu'elle pose, Buli. Soe.Geol.Fr.69 série, 8-173.



37

6EISEL SOBRINHO.!., RAPOSO, C , ALVES, J.V., BRITO, W., VASCONCELOS,
T. 6. (1980) O Distrito. UranTfero de Lagoa Real, Ba, Anais
do XXXI Cong. Bras. Geol. vol.3, 1499-1512, Caaboriu.

FIGUEIREDO, A.M., OESTERLEN, P.M.(1981) Prospccção de Urânio no Es
tado de Goiás, Rev. Bras. Geoc, 21 (3), 147-152, São Paulo.

FUCK, R.A., DANNI, J.C.M., WINGE, N., ANDRADE, 6.F., BARREIRA, C. F.
LEONARDOS, O.H., KUYUNJIAN, R.M. (1981) Geologia da Região
de Goianisia, 19 Simp. 6eol. Centro-Oeste, SBG., vol. Atas
pp. 447-469 - Goiânia.

HASUI, Y., TUSSINARI, C.C.G., SIGA Jr., 0. TEIXEIRA, H., ALMEIDA, F.
.s F.M. de e KAWASKITA, K. (1980) Datações Rb/Sr e K/Ar doCen

tro-norte do Brasil e seu significado geolõgico-tectônico.
Anais do 319 Cong. Bras. Geol. v. 5., pp. 2659-2678. Bal.
Camboriü. •

HIG6INS, N. W. (1971) - Cataclastic Rocks - USGS., Prof. Paper 687,
Washington, DC.

UIRWING, M.L. (1965) General Theory of epeiric chear water sedemen-
tar, An. Ass. Petrol. Geologists Bull. 49, 445-459.

KUIPPING, H. D. (1974) - The Concepts of Supergene Versus Hypogenesé
Emplacemart of Uranium of Rubbit Lake, Saskatchewan Canada.
Formation of Uranium Ore Deposits. Proc. of a Symposium A-
theras (Nay, 1974), pp. 531-549.

KUYUMJIAN, R.M. (1981) Geologia e Mineralizações Auríferas do Greens
tone Belt da faixa Cri xás, Go. Tese de Mestrado, Departaraer^
to de Geociêncías, UnB, 67 p.

LAPORTE, L.F. (1969) Recognition of a Trangressive Carbonate Sequen-
ce Within a Epeiric Sea, in Depositionai Enviroment in Car-
bonete Rocks, Soc.Econ. Paeon. Nin. , Spec. Publ. 14, 18-
119.

LITTLE, H. H. (1970) Distribution of Types of Uranium Deposits and
Favorable Enviroments of Uranium Exploration - 1n Uranium
Expi. Geology Inst.At. Energy Agency, Vienna, 35-48.

MACAMBIRA, 1982 - Ambiente Geológico e Mineralizações Associadas .ao
Granito Serra Dourada (extremidade Meridional) Goiás, Tese
de Mestrado, Inst. Geoc. Univ. Fed. Pará (Inédito).

MARANHÃO, C.M.L. (1979) Os Conglomerados UranTferos da Formação Moe
da-Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Brasil, Brasília,
UnB, Tese de Mestrado (Inédito).

MARCHETO, C.M.L. (1973) Nota sobre a ocorrência de um Litechfieidito
no Morro da Estrucei, Município de Porto Nacional, Goiás.
279 Cong.Bras.Geol..Resumo das Comunicações.Soe.Bras.6eo1.,
Boi. 1, pp. 85-86,



38

MARINI, O.J.. LIBERAL, 6.S., REIS, L.F., TRINDADE, C.A.H. e SOUZA ,
S.L. (1978) Nova Unidade Litoestratigrãfica do frecaabria-
no do Estado de Goüs, XXX Cong. Bras. 6eol. Bol. 1, 126-
127 - Recife. Pe.

MARINI, O.J., BARBOSA, G. V., DARDENNE, N.A., FARIA, A. e FUCK. R.
A. (1974) -Projeto Serra Dourada, Relatório Final DNPM-
FUB, 188 p. BrasTlia (Inédito).

MARINI, O.J., FUCK, R.A., DANNI, J.C.M., DARDENNE, M.A.,(1981) A
Evolução Geotectõnica da Faixa Brasília e do seu Eabasaneji
to- An. Simp. Craton São Francisco, Soe.Bras.Geol., pp.100-

z 116, Salvador, Ba.
NARINI, O.J., FUCK, R.A., DARDENNE, D.A., FARIA, A. (1977) Contribui

çao a Geologia do Pré-Cambriano da Porção Central de Goiás,
Rev. Bras. Geoc. 7(4) 304-324 - São Paulo.

MONTAIVAO, R.M.G., BEZERRA, P.L. (1981) Petroiogia das Rochas Bási-
cas e Ultrabasicas do Greenstone Belt de Goiás, I. Simp.
Geol. Centro Oeste, vol. Atas, SBG., pp. 321-343, Goiânia.

MASCARANHAS, J.F. (1979) - Estrutura do Tipo Greenstone Belt no 1e±
te da Bahia, in Geol. Rec. Min. Est. da Bahia, Sec. Minas
è Energia, vol. 2 - Salvador, pp.25-51.

NATOS DIAS, J.M. e A.A. SOARES DE ANDRADE (1970) Uranium Deposits
in Portugal; Uranium Exploration Geology, Proc. of a Panel
Vienna, pp. 121-142 (IAEA- PL-311/10).

MORE All, M. PONCHION, A, PUIBARAND, Y e SANSELME, H. (-1966), Uranium
et les Granites; Chrou. Mines Reche Min., 350, 47p..

PRETORIUS, D.A.(1974) - The Nature of Witmatersryrud Gold-Uranium
Deposits; Economic Geology Research Unit; Univ. of Witma-
tersryrud-Yohannesburg-Inf. Circ. n? 86, 50 p.

REIS NETO, J.M.(1981) 0 Granito Serra da Mesa. Soc. Bras. Geol. I.
Simp. Geol. Centro-Oeste, Vol. Atas. pp. 606-621-Goiânia.

RIBEIRO, W., TEIXEIRA, N. (1981) Seqüência Vulcano-Sedimentar da
borda oeste dos Complexos de Niqueiandia e Cana-Brava.Soc.
Bras. Geol. Núcleo Centro-Oeste Boi. Inf. 10, 157-177.

ROBERTSON, D.S. (1970) Uranium: Its Geological Occurrence Expi. Geol.
En. Ag. Vienne Proc. Int. Atomic. Energy Argency, 267-284,

ROBERTSON, D.S. (1974) Basal Proterozoic Units as Fossil Time Markers
and their use i-n Uranium Prospection; In. Formation of Ore
Deposits; Proceeding of a Symposium Atheus; I.A.E.A., p.p.
495-512.

ROBERTSON, D.S.; J.E. TLSLEY-, and G.M. HOGG (1978) - The Time-Bound
Character of Uranium Deposits; Econ. Geol., vol. 73, pp.
1409-1419.



39

SAAGER, R (1976) Geochemical Aspects of the Origin of Detritai Puryte
in Hitwatersraod Congiamerates. Ecan. Geol. Res. Unit, Univ.
Withwtersarand, Johannesburg, Inf. are 105 21 p.

SABOIA, L., TEIXEIRA, N.A. (1979) Lavas Ultrabasicas no Greenstone-
Belt de Crixãs, uma nova classe no Estado de Goiás Rev.Bras.
Geoc. v. 10 pp. 28-42. . " •

SCHOBLENHAUS, FILHO, C , RIBEIRO, C L . , OLIVA., L.A., TAKANOHASCHI.J.
T. 1975 - Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (SC-22)
Brasília, DNPN, 57 p.

SHAW, A. B., (1964) Tine in Stratigraphy, 353 p. Mcgraw Hill, New York.
SANDERS, C.C. (1974) Caicrete in Western Australia Western Australia
/ 6eo1. Survey, Annai Report for 1973, pp\ 12-14.
SOFONLIS, J. (1963) The Occurrence and Hydro1ogical*S1gnif1cance of

Calcrete Deposits in Western Australia, Geol. Surv. Western
Australia, Ann. Report. 1962, pp. 38-42.

SNIRNOV, V. I. (1976) Geology of Mineral Deposits, Miv. Pubi. Moscow.
SOUZA, E. L e PONTES, J'.B. (1979) Relatório Final de Etapa - Projeto

Campos Belos/Cavalcante (área do Rio Preto) Mapeamento Ge£
lógico* 1:50.00 -NUCUBRAS/DRM/ERGOI. Goiânia (Relatório lit
terno).

STEIN, J.H., NETTO, A.N. DRUMMOND, D. ANGEIRAS, A.G. (1980) - Nota
Preliminar sobre os processos de Albitização UranTferas de
Lagoa Real (Bahia), e sua comparação com os da URSS e Sué-
cia. Anais do XXXI Cong. Bras. Geol. vol. 3, 1758-1775 -
CamboriQ.

SURCAN SANTRO, L.C., BRAIT FILHO, L., RIBEIRO, P.S.E., Machado, I.I.
G., SUCKAN, V.E. (1982) Ocorrência de Urânio Associado a
Metassomatísmo Sõdico no MunicTpio de Arrais, Estado de
6oiás, Anais do XXXII Cong. Bras. Geol. vol. 5, 2145-2158.

TAYLOR, J. (1968) Origin and Controls of Uranium Mineralization in
the South Alligator Valley. In: Symposium: uranium in Aus_
tralia (Melburm, Australasian IAIM, 1968), pp. 32-44

VAMBERKE, L.V. (1967) - Some Geologie Concepts as a guide for the
search of Uranium in the Precambrian Shields; EURATOM,
3481 (inédito).



«••00"

AS UNIDADES PRE-CAM



«T«00"

AS UNIDADES PRE-CAMBRIANAS DO ESTADO 0E60IAS

MNERâLIZAÇÔCS UHANIFERAS





•/V/Vi

UNIDADES FANEROZÓICAS NÃO DISCRIMINAS

SEQÜÊNCIAS METASSEDIMENTARE» CPKONTMI TAli

«RUFO SAMBIM

GRANITOS INTRUSIVOS / P C | }

GRUPOS ARAl' ( A ) ; NATIVIDAOE I N ) ; FORM. CANASThA a i

CRUPOS SERRAS OA MESA. ARA>A' C ESTNONOO

INTftUIOf S SRANl'TICAS C SICNITICAS ( Tipo St'ra ío M I X I ,

SESUCNCIA VULCANO-SEOIMENTARES TlPO OCEÂNICO

COMPLEXOS ACAMAOAOOS OABRO- ANORTOSI'TICOS

SESUENCIAS METASSEDIMETAR • INOIVISAS

S E S U Ê N C I A S METASSEBIMETAR MARINHA ( fun Tit.nlol I

SEOUENCIAS META.SEDIMENTAR PLATAFORMAL ( S.CANTACALÜ )

PLUTONICAS ÁCIDAS

CINTURÃO MÓVEL GRANULITICO

SEQÜÊNCIA TIPO 6REENST0NI I€LT

«f I COMPLKO «RANIfO-«MÍStICO

NtlDA . J .•!

«•00'

( S E C T I O N 4


