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APRESENTAÇÃO
O presente Boletim relata, numa seqüência histórica, os trabalhos realizados no
campo da prospecção de urânio entre 1966 e 1970, dando continuidade aos dois
anteriores.
O Autor Sênior, incumbido em 1966 de dirigir o Departamento de Exploração
Mineral da CNEN, procurou, nos quatro anos em que esteve à testa desse
Departamento, seguir e adaptar as diretrizes que vinham sendo traçadas pelas duas
fases anteriores, a dos americanos (1952 a 1961) e a dos franceses (1962 a 1966). A
exigüiriadt c!e recursos, nessa fase, ainda preparatória, permitiu apenas que a equipe
especializada sob sua direção, se mantivesse atenta ao problema, acumulando
conhecimentos sobre o território brasileiro e adestrando-se profissionalmente.
A CNEN realizava todos os trabalhos, tendo grande dificuldade, seja pela
exigüidade de recursos financeiros, seja pelas dificuldades de ordem burocrática, de
contratar alguns trabalhos com empresas especializadas, o que seria mais eficiente.
Apesar de todos esses percalços, esta fase preparatória encerrou-se com o advento da
CPRM, seguindo-se uma fase de grandes investimentos.
Em meados de 1970, foi paulatinamente transferida a execução de trabalhos
projetados pela CNEN, para essa empresa, contando a CNEN, a partir de então, com
um substancial aumento dos recursos financeiros, advindos do Imposto Único sobre
Lubrificantes ee Combustíveis Líquidos e Gasosos.
O presente relato foi esquematizado pelo Autor Sênior, tendo sido realizada a
exaustiva compilação pelo Autor Júnior, quando o primeiro ocupava, em fins de 1974,
o cargo de Diretor-Executivo da Área Mineral e o segundo era seu Assessor Técnico.
O relato, singelo e objetivo, é um depoimento fiel do que foi feito nesse período
final da chamada "fase preparatória" da prospecção de urânio no Brasil, fazendo-se
remissão aos geólogos responsáveis pelos relatórios parciais. Procurou-se informar e
sintetizar um enorme e dedicado trabalho de quatro anos, realizado por um devotado
grupo de geólogos, os verdadeiros autores do presente relatório.
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A partir de maio de 1966, com o téniiino do Acordo de Cooperação Técnica
entre o Brasil e a França, e a «aída dos geólogos franceses do CEA que prestavam
assistência técnica à CNEN, toda a prospecção de minérios nucleares passou a ser
planejada e executada exclusivamente pelo grupo de técnicos brasileiros que desde
1961 vinha sendo preparado dentro da própria CNEN para assumir o comando das
operações.
Em outubro de 1966, assumiu a direção do Departamento de Exploração
Mineral o Prof. J. R. ds Andrade Ramos, que permaneceu nesse cargo até .nead"»s
de 1970.
O presente trabalho, compilado a partir de inúmeros relatórios internos do DEM,
descreve todos os trabalhos realizados no período 1966/1970 e os resultados obtidos,
destacando-se entre estes a cubagem da primeira jazida brasileira de urânio, em Poços
de Caldas, MG, a descoberta da mineralização uranífera no Quadrilátero Ferrífero.
MG, e os trabalhos preliminares levados a efeito na região de Figueira, PR, que
levariam posteriormente â cubagem de uma nova jazida de urânio.
Embora trabalhos expressivos tenham sido realizados em inúmeras outras áreas,
nenhu.n deles conduziu a novas descobert ,$, valendo, no entanto, registrar tudo aquilo
que foi feito.
A verificação e a avaliação das ocorrências de monazita e minerais pesados
associados, ao longo do litoral brasileiro e a definição de suas reservas, constitui um
capítulo à parte no final do presente trabalho.
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INTRODUÇÃO

Em 1966, após a saída dos geólogos franceses que prestavam assistência técnica
ao Departamento de Exploração Mineral da CNEN, ocasião em que o comando da
prospecção passou a ser exercitau», exclusivamente por técnicos brasileiros que se
dedicavam ao assunto desde 1961, assumiu a direção do DEM da CNEN o Autor do
presente 'rabalho.
Contando com reduzidas verbas, dentro da verba global da CNEN, para sua área
específica, conseguiu o DEM manter até meados de 1970 uma equipe de cerca de 40
geólogos que vinham se especializando em geologia do urânio desde 1962. e um ritmo
modesto de trabalhos que cobriam praticamente todas as áreas com ocorrências de
urânio já conhecidas.
Em meados de 1970, com a destinação de 1% do Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos para a prospecção de urânio, a verba
do DEM praticamente quadruplicou, passando de 6 milhões para 23,3 milhões naquele
exercício. Paralelamente, foi criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais —
CPRM, encarregada por lei da execução dos projetos de prospecção de minérios
nucleares elaborados pela CNEN.
Com a assinatura de um convênio CNEN/CPRM, a CPRM assumiu gradativamente seu papel de órgão executor dos programas de prospecção, enquanto a CNEN se
reestruturava para adaptar-se ao novo mecanismo de trabalho e à nova situação
financeira.
Encerrou-se, assim, aquilo que se convencionou chamar a Fase Preparatória da
prospecção de urânio, que vai de 1952 a 1970, subdividida em 3 etapas distintas, das
quais a última etapa (1966/1970) é aqui historiada. As duas primeiras etapas da Fase
Preparatória - Fase de Cooperação Norte-Americana 1952/1960, e Fase de Cooperação Francesa, 1961/1966, já foram sumariadas e comentadas por Max White e A.
Gerstner, respectivamente, e constituem os boletins n^ 1 e 2 da Diretoria Executiva da
Area Mineral da CNEN.
Para a elaboração do presente trabalho, que cobre o período 1966/1970, foram
consultados todos os Relatórios Internos do DEM correspondentes ao período,
conforme Lista de Referência no final do volume. Alguns trechos de relatórios foram
transcritos na íntegra, sobretudo aqueles referentes aos resultados obtidos. Aos
Autores do presente trabalho cabe uma pequena parcela de contribuição pessoal na
interpretação dos fatos apresentados, e sobretudo na sistematização de sua apresentação, de maneira metódica e ordenada.
O grande mérito do trabalho, no entanto, cabe aos geólogos do DEM da CNEN
que estiveram afeitos ao problema do urânio no período reportado.
O Quadro I relaciona todo o pessoal de nível superior engajado na prospecção de
urânio entre 1966 e 1970. A eles, e a todos os demais técnicos de nível superior e nível
médio cujos nomes foram omitidos, e que participaram ativamente desta fase da
prospecção, os Autores rendem suas homenagens perpetuando o enorme esforço
desenvolvido em prol da pesquisa mineral através da publicação do resultado de seus
trabalhos.
O Autor Senior dirigiu o Departamento de Exploração Mineral da CNEN de
1966 ao final de 1970, quando assumiu o cargo de Diretor-Executivo da Área Mineral
da CNEN, cargo esse criado naquele ano, e no qua! permanece até hoje. O Autor

Júnior, tendo ingressado na CNEN em 1963, depois de trabalhar nas Equipes de
Campo nas mais diversas regiões do País, durante o ano de 1968 foi Assistente do
Diretor do DEM, e seu substituto eventual na direção do Departamento. Err. 1969
retornou às Equipes de Campo, e a partir de 1973 passou a Assessor Técnico do
Diretor-Executivo da Área Mineral, sendo designado Coordenador de Publicações da
DExM.

I - HISTÓRICO

Desde 1952, vem o Brasil realizando pesquisas sistemáticas com a finalidade de
localizar depósitos de urânio, tendo contado inicialmente com a cooperação de
geólogos americanos do United States Geological Survey e da Atomic Energy
Commission, de 1952 a 1960, e posteriormente com a assistência técnica de geólogos
franceses do Commissariat à 1'Énergie Atomique, de 1962 a 1966. De meados de 1966
a 1970, o trabalho de prospecção de urânio no Brasil foi conduzido unicamente pelos
técnicos brasileiros que desde 1960 se dedicavam à geologia do urânio.
Para ser melhor compreendido o esforço brasileiro nestes 18 anos de pesquisa
que constituíram a fase preparatória da prospecção de urânio, deve ser subdividido em
4 fases bem distintas, a saber:
1 a - f a s e do C N P q 2? - fase do PCCRRUB -

1952-1955
1955-1960

Nestas duas primeiras fases, praticamente todos os Distritos Minerais foram
visitados em missões do tipo reconhecimento, tendo sido preparados cerca de 70
relatórios que constituem a série intitulada "Investigations of Uranium in Brazil
Report" (IUBR).
Um "Sumário das Investigações scbre Minerais Radioativos no Brasil,
1952-1960" elaborado por Max White e Charles T. Pierson, resumindo todos os
trabalhos levados a efeito pelo grupo brasileiro-americano no período, foi publicado
em 1970 sob os auspícios do acordo de cooperação técnica entre os governos do Brasil
edosEUA(MMEeUSAID).
3 a - fase francesa -

1962 1966

Com c término do acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos em
1960, a prospecção de urânio sofreu uma breve interrupção neste ano, tendo se
desligado da CNEN a maior parte do grupo brasileiro que havia trabalhado até então.
Em meados de 1961, dispunha a CNEN apenas de 3 geólogos recém-admitidos, 2
engenheiros de minas e cerca de 30 auxiliares que haviam participado do programa de
prospecção entre 1956 e 1960.
Com a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre os governos do
Brasil e da França, foi iniciada nesta época a fase francesa, com a vinda de 3 geólogos
experimentados, incumbidos de orientar integralmente a pesquisa de urânio
Nesta mesma época formaram-se as primeiras turmas de geólogos no Brasil, e a
CNEN, sob a orientação de A. Gerstner, contratou cerca de 30 geólogos recémformados. Foram adquiridos materiais e equipamentos necessários para a demarragem
de um vasto programa de prospecção, e constituiu-se dentro da CNEN o Departamento
de Exploração Mineral - DEM, chefiado pelo Prof. Elysiárío Távora Filho.
Em 1964, o DEM efetuou um curso de nível médio para a formação de
prospectores, passando a contar com 25 destes técnicos de nível médio.
De 1962 a 1966, o efetivo do DEM passou de 36 para 110 servidores, sendo 40
geólogos e engenheiros de especialidades diversas. Destes, 18 beneficiaram SP de
estágios de especialização na França.
Durante o período, foram retomadas todas as áreas já visitadas pelo grupo
brasileiro-americano, bem como iniciada a prospecção em novas áreas geologicamente
favoráveis. Como principal destaque do período, vale ressaltar o esforço francês para

sistematizar a metodologia de prospecção e para a formação de um quadro técnico
capaz de levar avante um programa em nível nacional.
Nesta fase foram executados 94.000 km lineares de aerocintilometria, e
retomados os trabalhos em Poços de Caldas e Jacobina, que levaram à descoberta em
1965 da primeira reserva de urânio com possibilidades econômicas dentro do Planalto
Caldense (Campe de Agostinho). Foram descobertos indícios radioativos nas bacias
sedimentares de Tucano, Jatobá e Maranhão-Piauí, que mereceram exaustivos estudos
segundo uma sistemática de trabalho preestabelecida, e foi descobt a a mineralização
de carnotita na Serra da Rua Nova, em Tucano.
Um "Relatório Geral de Síntese" elaborado por A. Gerstner sobre a missão da
cooperação técnica no Brasil de 1961 a 1966. resume todos os trabalhos efetuados
durante esta fase, constituindo, em conjunto com mais 5 volumes sobre áreas
específicas, um excelente repositório de informações sobre a pesquisa de urânio no
Brasil até 1966.
4 a - fase dirigida exclusivamente por brasileiros - 1966-1970
Com a saída dos franceses em 1966, toda a prospecção passou a ser planejada e
executada pelos técnicos brasileiros, constituindo o período 1966/1970 o fecho
daquilo que consideramos a fase de preparação (1952-1970).
Prosseguiram os trabalhos em áre3S que já vinham sendo objeto de investigação, e
novas áreas foram atacadas obedecendo a uma metodologia conveniente. Os trabalhos
realizados e os resultados obtidos serão exaustivamente oescritos e comentados no
presente relatório.

Situação do DEM em 1966 e Modificações Posteriores
Em outubro de 1966, assumiu a direção do Departamento de Exploração
Mineral o Prof. J. R. de Andrade Ramos; para a chefia da Divisão de Geologia foi
designado o geólogo J. A. Paione, que vinha exercendo a função de assessor do Diretor
do DEM desde 1964.
No nício de 1966, contava o DEM com 2 engenheiros de minas, 31 geólogos, 8
técnicos de nível superior, 25 prospectores e 44 auxiliares de nível médio, totalizando
110 servidores diretamente engajados na prospecção de urânio. No período de
1966/1970, este número se manteve mais ou menos constante, alcançando um máximo
de 130 servidores em 1970.
Em termos de organização interna, contava o DEM em 1966 com uma Divisão de
Geologia, a quem estavam afetas as Equipes d • Campo, executoras dos trabalhos
programados pela direção, e çom o Conjunto de Laboratórios, subdividido em 6
seções: Mineralogia e Petrografia, Cristalografia, Química, Geoquímica, Radiometria e
Desenho. No decorrer do período, foram criados em 1968 o primeiro órgão regional de
prospecção do DEM - Distrito do Nordeste, com sede em Fortaleza; em 1969 o
Distrito de Sondagem, com sede em Poços de Caldas, e que funcionou até 1970; em
1969 a Seção de Geofísica, também com sede em P. Caldas; foi ainda estruturada em
1970 a Divisão de Tratamento de Minérios.
Em 1969, o Distrito de Sondagem real zou o 1? Curso de Formação de
Sondadores, tendo concluído o curso 18 elementos de nível médio, todos aproveitados
inicialmente pelo próprio DEM, e posteriormente pela CPRM.
Com a criação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM em
15/08/1969, encarregada por lei da execução dos projetos de prospecção de minerais
radioativos, cuidou o DEM, desde logo, de adaptar-se à nova situação, procurando
estabelecer um modus operandi eficiente e adequado. Para isso, foi assinado em 21 de

maio de 1970 um convênio CNEN/CPRM, pelo qual à CNEN, como órgão responsável
pelo programa nuclear brasileiro, compete programar, coordenar, superintender e
fiscalizar a execução dos trabalhos de prospecção de urânio, e à CPRM compete a
execução dos projetos a serem apresentados pela CNEN.
Em função deste convênio, já em agosto de 1970, com o início efetivo das
operações da CPRM, pôde a CNEN entregar para execução os primeiros projetos
dentro da nova filosofia de trabalho, inaugurando uma nova fase nos trabalhos de
prospecção de urânio no Brasil e encerrando o ciclo histórico da fase considerada
preparatória (1952-1970).

Visitas .i Estágios
Como conseqüência da visita do Diretor do DEM aos EUA em 1967, o DEM
recebeu de setembro a novembro de 1967 a visita do geólogo americano John King, da
US ATOMIC ENF.RGY COMMISSION.
Em decorrência de sua estada entre nós, e utilizando o convênio MME/USAID,
em vigor a partir de 1969, o DEM iniciou um fluxo de visitas de geólogos brasileiros da
CNEN aos EUA e de geólogos americanos do USGS ao Brasil.
Através deste convênio, estiveram em visita ao Brasil no período os geólogos do
USGS, N. Harshman (set/nov. 1970), G. Bowles e D. Haynes (set/out. 1969), enquanto
5 geólogos do DEM foram enviados aos EUA para estágios de especialização.
O DEM recebeu ainda, em 1969, a visita do Dr. João Diniz Ferreira, chefe do
Serviço de Prospecção e Exploração Mineira da Junta de Energia Nuclear de Portugal;
dos geólogos P. C. Elsworth e Lowes Bogart, da Kerr Mc Gee Corporation (USA); do
Professor Marcel Roubault, do Comitê des Mines da Franca; em 1968 do geólogo PI'ill
Dodd, da USAEC; dos geólogos Taddei e Siddotti, do Corr ittato Nazionale a l'Energ>e
Nucleaireda Itália.
Estiveram estagiando nas diversas equipes de campo do DEM os geólogos
bolivianos Guilherme Ibãnes Flores (1968) e Edgar Leyton (1969), da Comissão de
Energia Atômica da Bolívia.
Vinte e cinco técnicos brasileiros freqüentaram cursos de aperfeiçoamento em
geologia de urânio ou visitaram jazida; nos EUA, Canadá, França, Portugal, Espanha,
Argentina e África do Sul, adquirindo um "know-how" respeitável e constituindo um
grupo homogêneo perfeitamente apto para levar adiante o programa nacional de
prospecção de urânio.
O quadro 1, anexo, relaciona todo o pessoal de nível superior que participou dos
trabalhos do DEM no pen'odo 66/70, e suas respectivas especializações no exterior.
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QUADRO I
PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR ENGAJADO NA PROSPECÇÀO DE URÂNIO NO
PERÍODO 1966 1970
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

J R. DE ANDRADE RAMOS
J. A. PAIONE
P. M. C. BARRETO
K. FUZIKAWA
J. N. VILLAÇA
M. 0. FRAENKEL
L. C. SURCAN SANTOS
D. A. SOUZA
G. J. AYRES
G. V. CORRÊA
E. GEISELSOBRINHO
N. MORRONE
G. C. LEITE
A.C.MACIEL
M. N. CONSENTING
N. A. MOURAO
D. RODRIGUES
A. C. OLIVEIRA
A. C. BASTOS
A. Y. TANAKA
H. M. PENHA
U. PARREIRA
C. PUPPIN
C. H. AZUAGA
F. G. CHAVES
A. G. OLIVEIRA
0. UTSUMI
S. HASSANO
G. C. SOUZA FILHO
L. ARAÚJO
J. C. LEMOS
J. C. FAVALI
M. H. FALABELLA
V.M.ALBUQUERQUE
J. H. JAVARONI
M. MORCHE
F. N. LEAL
A. M. STEPHAN
A. BAPTISTA
N. BAPTISTA
V. A. GORSKY
E. GORSKY
A. L. FONSECA

Qualificação

Especialização

Engr Minas/Geólogo
Eng? Minas
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Oólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Geólogo
Eng? Minas
Geólogo
Geólogo
Químico
Químico
Químico
Químico
Petrógrdfo
Petrógrafo
Químico

USA/França
USA
USA
USA
USA
USA

França
França
França
França
França
França
França
França
França
França
França
USA

Argentina
Argentina
—

Argentina
-

França
Argentina
Portugal
Portugal
França
França
França
França
França
França
—

França
França
—

França
—
—
—
—
USA

Ano

1967/68
1968
1968
1969
1969
1970
1968
1968
1968
1967
1967
1967
1968
1969
1970
1970
1970
1970
1969
1969
-

1969
-

1963
1969
1969
1970
1964
1965
1965
1965
1965
1966
-

1964
1965
—

1968
—
_
—
_

1970

II - SÍNTESE DOS TRABALHOS
REALIZADOS

1 — Diretrizes Fundamentais
*\o Departamento de Exploração Mineral da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, compete obter um inventário tão completo quanto possível, dos recursos
brasile:ros em matérias-primas necessárias à aplicação e utilização da energia nuclear.
,Jo período 1966/1970 foi dada toda ênfase às investigações que visavam à
localização de concentrações econômicas naturais de minerais-minérios de urânio, uma
vez que não existiam, ainda, em território nacional, jazidas desse metal.
Esta diretriz de trabalho encontra apoio no fato de que toda a energia nuclear
baseia-se na utilização do urânio natural, única matéria-prima contendo um elemento
físsil (0,70% do isotope 235) e, acessoriamente, na utilização do tório, matéria
somente fértil.
As reservas brasileiras de tório, por outro lado, e dos demais elementos usados
nos reatores, são admitidas sem estudos mais pormenorizados, como sendo razoáveis
para as necessidades atuais do País.
Entretanto, estas argumentações não excluíram durante o período, os estudos
relativos à cubagem e orientação de lavra das concentrações de areias monazíticas
supridoras de tório, elemento também important? para o desenvolvimento da energia
nuclear.
Utilizando, sempre que possível, estudos desenvolvidos por outros órgãos
governamentais, paraestatais ou particulares, como o Departamento Nacional da
Produção Mineral, Petróleo Brasileiro S/A—PETROBRÁS, Levantamentos Aerpfotogramétricos S / A - L A S A , etc, procurou o DEM, estabelecer uma aproximação entre os
órgãos e uma colaboração mútua sem entretanto, deixar-se levar por informações que
careciam de reexame ou confirmação.
Visou-se, com isto, utilizar sempre argumentos próprios e convenientes aos
problemas particulares em foco.
Embora, analisando friamente os resultados obtidos até 1970, não se possa
apresentar dados que reflitam de maneira concreta os objetivos imediatos do DEM, é
justo que se considere em seu todo o volume de estudos levados a efeito até 1970
pelo Departamento, já com uma considerável especialização de seu pessoal na pesquisa
de urânio.
Para justificar essas afirmações, convém considerar o caráter até certo ponto
aleatório, de que é revestido todo e qualquer êxito em matéria de investigações no
campo da descoberta de jazidas minerais, assim como o caráter de investimento a longo
prazo, que os serviços de prospecção e exploração representam.
As probabilidades de sucesso aumentam quando evolui a experiência do pessoal,
quando novas técnicas são aperfeiçoadas e, sobretudo, quando o esforço de conjunto é
orientado em direção às finalidades dos trabalhos.
A soma de realizações apresentadas até o ano de 1970, pelo DEM, constitui um
acervo de que se pode orgulhar com justiça este Departamento, pois, nele se vê todo
seu esforço em prol das pesquisas geológicas para urânio no Brasil.
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2 — Bases de um Plano Racionai de Prospecção de Urânio
Após a criação do Departamento de Exploração Mineral, em 1962, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear tomou a decisão acertada de dedicar um esforço de
envergadura em favor de seus projetos de prospecção de urânio.
Com o advento da cooperação francesa, ficou o DEM com meios humanos
suficientemente experimentados para poder implantar jm judicioso PLANO QÜINQÜENAL de pesquisas minerais para urânio, baseado em seguras informações
geológicas, condição essencial para se conseguir qualquer resultado satisfatório.
0 Brasil ocupa, por sua superfície, o quarto lugar no mundo. Os locais a serem
estudados são extremamente numerosos e grande é a probabilidade de que uma das
regiões prospectadas contenha uma ou várias jazidas de urânio.
Entretanto, ao traçar um esboço realístico de seu plano de ação, a falta de uma
documentação geológica abundante e pormenorizada, obrigou o Departamento de
Exploração Mineral a considerar duas séries de opções:
1a) Opções de ordem geográfica
2 a ) Opções de ordem geológica
As primeiras opções foram fundamentadas na análise dos seguintes fatores:
a) Facilidade de acesso para as equipes de campo
b) Preço de custo das operações de prospecção nesses locais
c) Rendimentos satisfatórios para os trabalhos nessas regiões.
Dentro destas considerações, duas grandes regiões foram definidas e suas
prioridades foram fixadas em função das possibilidades geoeconômicas oferecidas por
cada uma delas.
Uma linha divisória imaginária passando por São Luís do Maranhão e Cuiabá
separou essas duas grandes regiões. A situada na parte setentrional dessa linha foi
classificada como de segunda prioridade e a meridional como de primeira urgência.
Assim, foram consideradas como de segunda prioridade as áreas compreendendo
a totalidade dos Estados do Amazonas e Acre e Territórios do Amapá, Roraima e
Rondônia; a parte noroeste do Mato Grosso e grande parte do Estado do Pará, em
virtude de:
a) Falta de uma infra-estrutura de apoio, no DEM, para manter equipes de
campo nessas regiões, de difícil penetração;
b) Falta de cobertura fotográfica na maior parte dessas áreas;
c) Conhecimentos geológicos precários, nessas áreas, o que dificulta qualquer
planejamento.
Dentro da zona de primeira urgência, fazia-se mister, então, considerar a série de
opções de ordem geológica que se resumiu em preferir os terrenos sedimentares,
escolhendo-se na coluna estratigráfica do Brasil as formações geológicas que, pelas suas
características, apresentavam-se favoráveis, a priori.
Esta eleição foi admitida como provisória e seria reexaminada em função dos
resultados que se obteriam.
Na coluna estratigráfica brasileira, foram escolhidos os terrenos depositados em
um ambiente continental subsidente, merecendo atenção primordial:
a) As bordas das bacias sedimentares;
b) Os termos inferiores das séries sedimentares;
c) Os termos inferiores dos ciclos detrfticos.
Como hipótese de trabalho preliminar, admitiu-se, deliberadamente, a Teoria d;
Epigenia, distinguindo-se de maneira sucessiva:
a) A rocha matriz do urâ.no;
b) As migrações do urânio;
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c) As rochas armazenadoras;
d) As condições fixadoras do urânio.
Com base nestas opções acima definidas, não foram consideradas, até 1970,
a totalidade da Bacia Sedimentar Amazônica; a pa r te florestada da Bacia Sedimentar
do Piauí—Maranhão; a totalidade dos Territórios de Roraima, Rondônia, Acre e
Mato Grosso (exceto a faixa meridional da Fazenda Roncador), por se encontrarem
dentro da zona de segunda urgência. Da zona prioritária foram excluídas as áreas
das formações eopaleozóicas e as do Pré-cambriano de Minas Gerais e Goiás, e as
coberturas terciárias, de grande expressão areai.
Restavam, então, as importantes Bacias Sedimentares grandemente dimensionadas, a saber:
a) Bacia Sedimentar do Paraná-Mato Grosso, tendo sido fixada a atenção das
pesquisas em suas séries devonianas, carboníferas e cretácicas, após a verificaçJ^ no
campo de suas fácies;
b) Bacia Sedimentar de Tucano/Recôncavo, merecendo atenção especial seus
arenitos cretácicos; em caso de sucesso as conclusões seriam estendidas sobre as
pequenas Bacias cretácicas de Iguatu, Rio do Peixe, Custódia, Araripe, Sergipe/Alagoas
e Apodi, situadas no Nordeste brasileiro;
c) Bacia Sedimentar do Maranhão (não florestada) com especial atenção para
suas séries devonia ias e mesozóicas, após confirmação no terreno, de suas respectivas
fácies;
d) Bacia S.<Jimentar do São Francisco, merecendo atenção suas séries cretácicas,
após reconhecimento no terreno para estudo de suas fácies;
e) Bacia Sedimentar de Jatobá, com especial atenção para as formações
devonianas de sua faixa meridional.
A decisão em favor da maior incidência dos trabalhos de prospecção sobre as
Bacias sedimemares, achava-se amparada pelas seguintes razões:
a) É no seio das rochas sedimentares que se situam as maiores jazidas do mundo,
totalizando 86% das reservas conhecidas de urânio;
b) O Brasil ocupa lugar de destaque neste assunto, pois, dispõe de diversas Bacias
sedimentares, extensas e variadas, bem estudadas pela Petrobrás, com caracteres
geológicos favoráveis à retenção e acumulação de ricos depósitos de urânio,
c) As jazidas de urânio descobertas em rochas sedimentares, geralmente
apresentam condições econômicas atraentes tais como: grande tonelagem, teores da
ordem de 0 , 1 % (1 kg U/t de minério), lavra a céu aberto, produzindo em conseqüência
urânio por preço competitivo no mercado internacional (US$ 20/kg U 3 O 8 ) .
Entretanto, essa série de deliberações não excluíram o interesse que poderiam
despertar outros distritos geológicos que, reconhecidamente, já chamavam a atenção
por conterem minerais de urânio ou dispunham de condições para se tornarem objeto
de estudos do Departamento de Exploração Mineral da CNEN, como as seguintes
ocorrências:
a) Metaconglomerados da Serra de Jacobína, na Bahia;
b) Granitos da Serra da Moeda, em Minas Gerais e da Serra de Itiúba, na Bahia;
c) Regiões cupríferas do Rio Grande do Sul e de Carafbas, na Bahia;
d) Caldasito (rocha constituída de baddeleyita ezircão) do Planalto Alcalino de
Poços de Caldas, em Minas Gerais;
e) Pirocloro (minério de nióbio) da Chaminé alcalina de Araxá, em Minas Gerais.
Seguindo essas diretrizes, as EQUIPES DE CAMPO do DEM iniciaram seu ciclo
de investigações pela aplicação coerente e sobretudo sistemática, dos vários métodos e
técnicas utilizáveis numa busca racional de jazidas minerais de urânio, cujas sucessivas
etapas podem ser sumariadas pela seguinte seqüência:
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a) Pesquisa bibliográfica, de natureza analítica e crítica, em gabinete, a fim de
sugerir zonas a serem estudadas;
b) Reconhecimentos geológico-radiométricos preliminares de campo, em áreas
virgens, com o fito de observar as fácies das rochas, medir suas radiações naturais, e
sugerir, se for o caso, a aplicação de métodos mais pormenorizados;
c) Reconhecimento radiométrico com aparelho de cintilação instalado em
veículo, em regiões dotadas de ampla rede rodoviária, com o objetivo de medir,
sistematicamente, as radiações naturais das rochas atravessadas, e sugerir o uso de
métodos mais pormenorizados em zonas julgadas promissoras (Prospecção autoportada);
d) Reconhecimento aerocintilométrico sistemático sobre grandes superfícies,
com o propósito de selecionar áreas ou pontos anômalos para estudos mais
pormenorizados no solo (Prospecção Aérea Geral ou Pormenorizada-PAG ou PAP);
e) Mapeamentos geológicos integrais sobre regiões comprovadamente interessantes que ainda não disponham de mapas geológicos;
f) Levantamentos radiométricos e geológicos, a pé, em áreas restritas já
promissoras (Prospecção Pormenorizada);
g) Coleta estratégica de amostras de solo e/ou aluviões em áreas "suspeitas", com
o objetivo de descobrir pistas de eventuais mineralizações (Prospecção Geoquímica
Estratégica);
h) Estudo pormenorizado em ocorrências promissoras, com o propósito de
definir sua extensão em superfície e em profundidade, suas características geológicas e
mineralógicas, o volume da presumível jazida, sua tonelagem e seus teores, pelo
emprego de sondagens, mapas geológicos e radiométricos (malha de 6 metros por 6
metros), medidas de resistividade de rochas, etc. (Avaliação de indícios);
i) Abertura de galerias subterrâneas, com o fito de melhor conhecer a ocorrência,
retirando minério da presumível jazida, para tratamento físico-químico em escala
semi-industrial.
Dentro desta orientação as investigações
se desenvolvem, sem obedecerem,
entretanto, a uma hierarquia de critérios muito rígida, mas adaptando-se a cada
problema específico que surge, à evolução das idéias e conceitos estabelecidos, ao
aumento progressivo das disponibilidades materiais e à experiência do pessoal em todas
as etapas que constituem os trabalhos de prospecção e exploração de indícios
mineralizados, isto é, de pesquisa mineral.

3 - Realizações no Período 1966/1970
Com base nos trabalhos de prospecção executados e nos planejamentos
elaborados nos anos anteriores (1962-1966), sob a orientação técnica dos geólogos
franceses do CEA, prosseguiu o DEM com os trabalhos de geologia, prospecção e
exploração de minerais de interesse para a energia nuclear, em especial de
minerais-minérios de urânio, visto ser a busca de depósitos de urânio o fundamento de
todas as suas atividades.
A busca de concentrações econômicas de urânio, não excluiu, no entanto, as
pesquisas relativas à prospecção, cubagem, desenvolvimento e orientação da lavra de
minerais contendo tório, elemento também qualificado como combustível nuclear. As
concentrações naturais de minerais posados - areias monazíticas - sempre foram
consideradas como abundantíssimas em nosso território, sem que houvesse no entanto
nenhum estudo mais completo a respeito. CoiJje ao DEM realizar no período de
1967/1968 um inventário completo das nossas reservas de minerais pesados: monazita,
zircão, ilmenita e rutilo - cujos resultados serão apresentados em capítulo à parte.
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Conforme as diretrizes estabelecidas desde 1962, com ligeiras modificações como
a supressão de algumas áreas ou fases da prospecçao, ou adição de áreas ncv/a? que não
haviam sido recomendadas corro áreas de interesse para urânio, foram desenvolvidos
trabalhos nas seguintes regiões:

A - BACIAS SEDIMENTARES
1 — Bacia do Maranhão—Piauí
2 - Bacia do R.G. do Norte
3 - Bacia do Rio do Peixe
4 — Bacias de Iguatu e Frade
5 — Bacia de Araripe
6 - Bacia de Olinda
7 - Bacia de Jatobá
8 - Bacia Sergipe/ A lagoas
9 - Bacia de Custódia
10 — Bacia de Jaibaras
11 - Bacia de Tucano
12 - Bacia de Almada
13 - Bacia Taubaté - Tremembé
14 — Bacia do Paraná

B - CHAMINÉS ALCALINAS
1516 17 18-

Poços de Caldas
Araxá
Tapira
Salitre/Serra Negra

C - OUTRAS ÁREAS
19 20 21 22 23 24 25 26 27 -

Serra da Moeda
Geossinclínio S. Francisco
Quadrilátero Ferrífero
Bambuí
Encruzilhada do Sul
Lavras do Sul
Caçapava do Sul
Granitos de SP
Outros

o - AREAS PESQUISADAS PARA MONAZITA
28
29
30
31

-

Litoral do Rio de Janeiro
Litoral do Espírito Santo
Litoral sul da Bahia
Tutóia, MA
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I l l - T R A B A L H O S REALIZADOS E
RESULTADOS OBTIDOS

Bacia Sedimentar do Piauí — Maranhão
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Abrangendo uma área de aproximadamente 660.000 k m 2 , esta bacia é uma das unidades geológicas de grande porte, que
mais despertou o interesse do DEM em seus programas de prospecção, na esperança de
se poder confirmar a hipótese de existência de uma província uranífera locaiizada
nessa vasta região brasileira.
Existe apreciável área nessa Bacia coberta por formações continentais detríticas,
as quaii são favoráveis a priori à presença de ,jzidas de urânio.
Reconhecimentos radiométricos levados a efeito em 1958 e 1959 levaram à
descoberta de radioatividade anômala nos conglomerados basais da formação Serra
Grande, na borda Leste da bacia, próximo à cidade de Ipu, Ceará, em folhelhos fosfáticos da formação Longa, nas proximidades de Campo Maior e Oeiras, Piauí, em
folhelhos fosfáticos da formação Piauí, próximo a Natal, Piauí, e em folhelhos fossilíferos da formação Pedra de Fogo próximo a Pastos Bons, Maranhão.
A partir de 1962 foram consideradas de interesse para os trabalhos de
prospecção do DEM, uma seqüência de formações de idades variando desde o Siluriano
até o Jurássico, sendo excluído o Cretáceo, pois seu limite coincide praticamente com
o limite da floresta equatorial.
Duas equipes de reconhecimento foram lançadas inicialmente sobre a parte
oriental da Bacia. De junho a setembro de 1963 funcionou a equipe Teresina. De
outubro a dezembro do mesmo ano funcionou a equipe Bom Jesus.
Estas equipes trabalharam em condições adversas devido às condições precárias
de alojamentos, estradas, suprimentos de alimentação, etc.
Além das observações dos fácies das formações, estas equipes realizaram medidas
de radioatividade com aparelho instalado em veículos.
Foram detectadas 23 anomalias, o que foi considerado excepcional em virtude
da fraca densidade superficial de observações. Duas destas anomalias continham
mineralização visível de autunita impregnando arenitos da Formação Serra Grande
(Siluriano superior) e fosfatos pisolíticos da Formação Pimenteira (Devoniano
inferior).
Os resultados conseguidos por essas duas equipes despertaram a atenção do DEM
para as Formações Serra Grande/Pimenteira e Poti/Piauí (em primeira prioridade),
sendo decidido, então, o levantamento aerecintilométrico de parte da borda oriental e
central da Bacia Piauí"-Maranhão, cobrindo as formações citadas.
No segundo semestre de 1964, foi feita a Prospecção Aérea Geral (PAG/
Maranhão) pela LASA, firma que ganhou a concorrência realizada em 17 de abril do
mesmo ano.
Foram voados 30.000 quilômetros lineares que cobriram uma superfície de
50.000 quilômetros quadrados, distribuídos sobre dois setores geográficos distintos:
a) Zona de Teresina, envolvendo as formações Poti e Piauí - 10.000 quilômetros
lineares," altura de vôo 75 metros e malha de 2.000 metros de espaçamento.
b) Borda oriental da Bacia, cobrindo as Formações Serra Grande e Pimenteira
(membros Picos e Itaim), 20.000 quilômetros lineares, de levantamento aerocintilométrico, com uma altura de vôo de 75 metros, em malha de 1.500 metros de
espaçamento.
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Foram descobertas 426 anomalias aéreas, danuo a excepcional densidade de 14
anomalias para cada 1.000 quilômetros lineares.
A estatística dos resultados assinalados por essa Equipe PAG está abaixo
discriminada:

_
_
Formações

Anomalias/

_.
Observações

1.000 km
Serra Grande

5,6

Fraca

Piauí

10

Média

Poti

17

Forte

20

Muito Forte

24

Muito Forte

Pt mente ira

Itaim
Picos

Dentro da metodologia usual, o DEM planejou em 1965 o início da Prospecção
Aérea Pormenorizada sobre cada uma das 426 anomalias detectadas pela Equipe.
Este segundo estágio da prospecção aérea consiste em revoar cada uma das
anomalias a 15 metros de altura. Mede-se então a relação entre a amplitude da radiação
a 75 metros e a 15 metros, obte.ido-se um determinado valor (contraste) por
intermédio do qual são mantidas as anomalias que justificam verificação no terreno. (A
PAP geralmente, elimina 60% das anomalias da PAG).
A Prospecção Aérea Pormenorizada não pôde, entretanto ser executada em
1965, em virtude de um acidente com a aeronave empreitada, roubando a vida do
geólogo Expedito Paiva Guedes de Carvalho (Fortaleza, setembro, 1965).
Em 1966 decidiu o DEM iniciar a verificação das anomalias aéreas do Maranhão
sem passar pelo estágio da Prospecção Aérea Pormenorizada.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERIOOO 1966/1970
2.1 - VERIFICAÇÃO DE ANOMALIAS AÉREAS E MAPEAMENTO GEOLÓGICO — Em decorrência das dificuldades já apontadas para a realização da Prospecção
Aérea Pormenorizada sobre as 426 anomalias descobertas pela PAS em 1964, foi
iniciada em 1966 a verificação no terreno das anomalias aéreas, sem passar pelo estágio
da PAP. Foi criada a Coordenação das Equipes da Bacia Piauí—Maranhão, e uma
primeira equipe de verificação instalou-se na cidade de Viçosa do Ceará, tendo
verificado 43 anomalias, das quais 5 apresentaram mineralização visível de autunita.
Em 1967 foram criadas 2 novas equipes, São Miguel do Tapuio e S. Benedito, e
reativada a Equipe Viçosa, sendo reconhecidas mais 65 anomalias, 5 das quais com
mineralização de urânio. Foram feitos mapeamentos geológicos regionais, em escala
1:25.000, e mapeamentos de aetaihe sobr? as anomalias, em escala 1:2.000, nas «Lreas
de Padre Viera (Equipe Viçosa) e Olho D'Agua Grande (Equipe S. Benedito), e
eliminada a área de S. Miguel do Tapuio. Algumas análises q u í m ^ j s deram resultados
realmente animadores, com mais de 0,2% de UjOg enquanto a radiometria
demonstrou a continuidade da camada mineralizada para além dos limites das
anomalias.
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Em agosto de 1968 a Coordenação das Equipes da Bacia do Piauí-Maranhão foi
transformada em Dist;ito do Nordeste, com sede em Fortaleza, e com a função
primordial de prosseguir com a prospecção da Bacia do Piauí-Maranhão, de maneira
mais agressiva, tendo em vista os resultados até então obtidos.
Foi concluído o mapeamento geológico das constelações de anomalias das áreas
de Olho D'Agua Grande e Padre Vieira, e elaborado u prirreiro programa de 10.000 m
de sondagem para ambas as áreas.
Em 1969 o DINE prosseguiu com o mapeamento geológico na área de Olho
D'Agua Grande, e iniciou a verificação de anomalias aéreas na região de Campo Maior,
através da Equipe Campo Maior. Foram verificadas 65 anomalias, das quais uma única
foi recomendada para estudos de detalhe.
Em 1970 foi criada a Equipe Picos, para verificação de 59 anomalias nas regiões
de Picos, Pimenteiras, Simplício Mendes, Padre Marcos e Pio IX, na borda oriental da
Bacia. Verificou-se que 80% das anomalias estão associadas à presença de material
ferruginoso, não merecendo portanto maior interesse.
Com o objetivo de estudar as possibilidades das formações Poti e Piauí, foram
locadas 2 campanhas de sondagens para as áreas de Camno Maior e União, Piauí.
Dentro da nova sistemática de trabalho estabelecida após a criação da CPRM, tais
campanhas constituíram 2 projetos entregues pela CNEN para execução pela CPRM no
decorrer de 1971.
2.2 - PROSPECÇÃO AÉREA PORMENORIZADA - Somente no final de 1967
foi possível ao DEM contratar um helicóptero para efetuar a PAP na Bacia do
Maranhão. No entanto, devido ao funcionamento irregular do cintilômetro aéreo,
foram voadas apenas 53 h das 200 h previstas, e sobrevoadas 43 anomalias.
Como não se poderia confiar nos resultados, a campanha foi encerrada em 1967
e retomada em 1968, já agora com o cintilbmetro funcionando normalmente. Foram
sobrevoadas e verificadas 261 anomalias nas áreas de Teresina eSerra Grande, Piauí,das
quais 136 foram recomendadas para novos trabalhos.
2.3 - PROSPECÇÃO AÉREA SISTEMÁTICA- No decorrer de 1968, foi
iniciada a campanha de aerocintilometria na borda ocidental da Bacia Piauí-Maranhão, cobrindo uma área de 37.000 km2 ao norte de Goiás, subdividida em 2 setores,
Tocantínia e Itacajás.
Neste projeto foi empregada pela primeira vez no Brasil a aerocintilometria com
discriminação de energia para U, Th e K. Foram detectadas 3.152 anomalias, sendo
1.088 em Tocantínia e 2.064 em Itacajás.
2.4 - SONDAGEM - Iniciada em dezembro de 1968, através da Equipe de
Sondagem do DEM, com o furo ODG-1, em Olho d'Agua Grande, a sondagem na Bacia
Maranhão-Piauí prosseguiu em 1969 com 5.940 m perfurados na área de Padre Vieira.
Em 1970, devido às dificuldades operacionais encontradas em anos anteriores
pela Equipe de Sondagem do DEM, recorreu a CNEN ao concurso de empresas
particulares para a realização de 5.000 m de sondagem programados para a área de
Olho D'Agua Grande e 4.000 m complementares para a área de Padre Vieira.
Ambas as campanhas foram encerradas com resultados francamente desanimado res.
3-RESULTADOS OBTIDOS- Segundo J.C. Favalli (Rei. Anual do DINE,
1970), em ambas as áreas foram localizadas diversos níveis radioativos no membro
Itaim da formação Pimenteiras; no entanto, estes corpos radioativos são lenticulares,
constituídos por arenitos róseos, feldspáticos, com matriz argilo-fosfático-ferruginosa,
com distribuição irregular e teores fracos, da ordem de 0,015 a 0,020% de l^Og. A
mineralização parece estar associada unicamente à matriz fosfática dos arenitos.
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Bacia do R.G. do Norte
1 - T R A B A L H O S ANTERIORES A 1 9 6 6 - Em 1958 e 1959, geólogos
brasileiros e americanos do PCCRRUB, efetuaram reconhecimentos geológicos e
radiométricos nas regiões de Mossoró. Currais Novos e Parelhas, sem nenhum
resultado.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - RECONHECIMENTO PRELIMINAR - Em 1967, foi feito o reconhecimento preliminar de toda a bacia Potiguar abrangendo uma área de 24.000 k m :
aproximadamente, nos limites dos Estados do R.G. do Norte e Ceará.
Foram feitos 930 km de levantamentos radiométricos ao longo das estradas
existentes, do tipo autoportada.
3 - RESULTADOS OBTIDOS - Segundo J.C. Lemos (Rei. Final Bacia do Açu.
1967), não foram encontradas anomalias radioativas nos afloramentos do arenito Açu,
embora suas características de sedimento continental sejam favoráveis à presença de
urânio. O único ponto anômalo encontrado, a D norte da cidade de Afonso Bezerra, é
causado pela presença de monazita e zireão.
Em conseqüência, a bacia foi considerada fora de cogitação para novos trabalhos
de prospecção.

Bacia Sedimentar do Rio do Peixe — Paraíba
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Com uma superfície de 1.000 km 2
esta bacia foi objeto de uma prospecç3o aérea (com altura de vôo de 150 metros,
numa malha de 500 metros de espaçamento) empreendida pela LASA em 1959.
Naquela ocasião foi dado interesse apenas às anomalias encontradas sobre o
embasamento cristalino.
Uma nova compilação dos registros, segundo técnica francesa, foi feita em 1962,
sendo então consideradas 44 anomalias sobre os terrenos sedimentares.
De outubro a novembro de 1963, foi lançada sobre essa bacia, a Equipe Rio do
Peixe com o objetivo de estudar no terreno as anomalias da nova compilação.
Dificuldades de acesso impediram, entretanto, que os trabalhos chegassem a bom
termo, tendo sido suspensos. Foi, finalmente, recomendada uma nova prospecção
nessa área seguindo a técnica introduzida pelos conselheiros franceses do DEM (altura
de vôo 75 metros em malha de 250 rretros de espaçamento). Diante da existência de
áreas mais promissoras em outras regiões, esta prospecção aérea foi relegada a segundo
plano até 1969.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - PROSPECÇÃO AÉREA SISTEMÁTICA - De junho a julho de 1969, foi
efetuada a PA3 sobre a bacia do Rio do Peixe programada desde 1966. Foram voados
1.500 km lineares em malha de 1 km e altitude de 120 m, não tendo sido encontrada
anomalia alguma.
Em conseqüência, a área foi considerada sem interesse para novos trabalhos.
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Bacias de Iguatu e frade — Ceará
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
1.1 - RECONHECIMENTO PRELIMINAR - Em 1966 foram executados
830 km de perfis radiométricos do tipo autoportada na Bacia de Iguatu, correspondendo a uma densidade de 0,80 km/km 2 . Constatou-se um único valor anômalo de
radioatividade, devido à presença de monazita. Em conseqüência, foi recomend3do o
abandono da área. (J.C. Lemos, Rei. Final Bacias de Iguatu e Frade, 1966).
Na Bacia de Frade, foram percorridos 330 km de perfis radiométricos, sem
ser encontrado ponto algum anômalo. Também esta área foi abandonada.

Bacia Sedimentar de Araripe — Ceará
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - A Chapada do Araripe, com uma
área de aproximadamente 10.000 \rm~, marcou o início dos reconhecimentos
geológicos empreendidos pelo DEM sobre as pequenas Bacias Sedimentares Cretácicas
do Nordeste brasileiro. Ela foi escolhida como ponto inicial dos estudos sobre os
sedimentos do NE, pelo fato de exibir, bem desenvolvidos, todos os termos geológicos
encontrados nas outras bacias.
A Equipe Araripe iniciou seus trabalhos de reconhecimento em 3 de outubro de
1962, tendo-os terminado em novembro do mesmo ano.
A equipe estudou os fácies das formações Cariri, Missão Velha, Crato, Santana e
Exu.
As formações Missão Velha e Cariri revelaram-se as mais importantes sob o ponto
de vista sedimentológico, sendo então recomendada uma prospecção aérea sobre
1.500 km2 dessas formações, a fim de serem selecionadas áreas eventualmente
interessantes. Tal prospecção foi preterida até 1969 em favor de outras.
2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - PROSPECÇÃO AÉREA SISTEMÁTICA - Em julho de 1969 foi efetuado
o levantamento aerocintilométrico da bacia de Araripe, executado pela Seção de
Geofísica do DEM com equipamento e pessoal próprio, e avião alugado. Foi adotada a
malha de vôo de 1 km e altura de 120 m, tendo sido detectadas 13 anomalias nas
proximidades de Mauriti e Coité, no Ceará.
2.2- VEl.r'CACAO DE ANOMALIAS AÉREAS Durante o mês de
setembro de 1969 foi feita a verificação de campo das 13 anomalias assinaladas pela
aerocintilometria. A verificação foi acompanhada de um mapeamento fotogeológico
com controle no terreno, envolvendo a constelação de anomalias. As conclusões foram
totalmente negativas quanto ao valor das anomalias e sua relação com a geologia.
(L. C. Surcan Santos, Rei. Final Bacia do Araripe, 1969). Em conseqüência, a área foi
abandonada.

Bacia Sedimentar Sergipe - Alagoas
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Trata-se de uma Bacia Sedimentar
costeira corri 2.000 km2 de área atravessada no meio pelo Rio São Francisco. É
constituída de terrenos recentes recobrindo grande parte das formações cretácicas e
paleozóicas que afloram somente em áreas restritas.
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Reconhecimentos levados a efeito em 1960 mostraram a existência de algumas
anomalias radioativas fracas, ao sul de Itabaiana, Sergipe, e próximo a Riacho Doce,
Alagoas. Nesta área, uma amostra dt siltito verde da formação Alagoas deu 0,010%
U-jOg. O mineral de urânio não foi determinado.
Em 1963 duas equipes sucessivas e compostas por dois geólogos, foram
incumbidas de efetuar um reconhecimento nessa bacia. A equipe Japoatão trabalhou
de 21 de fevereiro a 25 de maio de 1963. A equipe Maceió trabalhou de 10 de junho a
15 de agosto do mesmo ano.
Uma prospecção radiométrica com instrumento em veículo foi efetuada na
bacia, utilizando-se a densa rede de rodovias existentes. A zona de afloramentos foi
estudada com o auxílio de perfis geológicos e radiométricos a pé, na malha de 209
metros de espaçamento.
Nenhuma observação interessante foi assinalada, e a região ficou afastada dos
programas prioritários do DEM.
2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO - Em 1970, foram retoma
dos os trabalhos na Bacia Sergipe/Alagoas, tendo sido executado um reconhecimento
radiogeológico numa área de 4.000 km 2 , interessando as formações cretácicas Aracaré
e Serraria, do Grupo Japoatã Inferior.
Segundo J. N. Villaça (Pel. Anual Equipe S. Francisco, 1970), não foi
encontrada nenhuma anomalia nestas formações; no entanto, uma anomalia descoberta
na formação Barreiras, deu teores da ordem de 0,13% de UgOo em análises químicas, o
que justificou a programação de uma campanha de prospecção aérea.
2.2 - PROSPECÇÃO AÉREA SISTEMÁTICA - No decorrer de 1970, a Equipe
de Geofísica do DEM, utilizando pessoal e equipamento próprio, e avião fornecido
pela CPRM, efetuou uma prospecção aerocintilométrica em malha de 1 km, cobrindo
5.000 km 2 .
Não foi registrado nenhum valor anômalo e em conseqüência a área foi
abandonada.

Bacia Sedimentar de Custódia — Pernambuco
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Com uma área de apenas 250 km 2 ,
a bacia sedimentar de Custódia, em Pernambuco foi reconhecida em 1962 por uma
equipe de 2 geólogos em prosseguimento ao estudo sistemático lançado sobre o
Cretáceo do Nordeste.
A equipe trabalhou apenas oito dias (em fins de novembro de 1962) observando
a existência de facies com boa porosidade e recomendando um levantamento aéreo
com helicóptero que exigiria de 6 a 10 horas de vôos.
2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - PROSPECÇÃO AÉREA SISTEMÁTICA - Foi realizada em 1970, uma PAS,
pela equipe de Geofísica do DEM, utilizando uma aeronave Dormer, bimotor,
fornecida através do apoio técnico pela CPRM.
O equipamento utilizado foi o cintilômetro aéreo Microlab 351 A e foram
voados 200 km lineares, cobrindo uma área de 400 km 2 .
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Considerando a pequena dimensão da bacia - 400 km2 - e o grau de
intemperismo das rochas cretácicas, a prospecção foi dirigida no sentido de sobrevoar
os contatos e na execução de perfis aerocintilométricos cobrindo a área em diagonais, a
baixa altura (15 m).
3 - RESULTADOS OBTIDOS - Não foram registrados valores anômalos, o que
levou o DEM a abandonar a área em favor de outras mais promissoras.

Bacia de Jaibaras — Ceará
1-TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Em 1970, foi
executado um reconhecimento radiogeológico nesta bacia, totalizando 10.200 km 2 ,
com especial atenção para as formações Aprazível e Trapíá e os conglomerados basais
Penanduba.
0 trabalho foi feito através de Prospecção Autoportada, em perfis que
totalizaram 1.500 km, não tendo sido detectada qualquer anomalia. (J.C. Favali, Rei.
Final Equipe Jaibaras, 1970).

Bacia Sedimentar de Jatobá - Pernambuco
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Com 6.200 km : de área, constitui
o prolongamento nordeste da Bacia Recôncavo-Tucano, estendendo-se no seu eixo
maior por de mais de 500 km. O mapa geoiógico do Brasil (1960) mostra uma
seqüência sedimentar contínua desde Buique até o Recôncavo Bahiano.
Oo sedimentos da Bacia de Jatobá iniciam-se por uma formação devoniana em
d.scordância erosiva sobre o embasamento cristalino, enquanto que a Bacia Tucano-Recôncavo corresponde a uma fossa de subsidência preenchida por sedimentos
jurássicos e cretácicos.
A CNEN empreendeu trabalhos de prospecção sobre a Bacia de Jatobá porque
ela era bem individualizada ao norte do Rio São Francisco e pensava-se encontrar em
suas formações, supostas cretáceas, as camadas com urânio conhecidas em Tucano.
Após estudos bibliográficos, foi lançada sobre a bacia, de março a abril de 1963.
uma equipe de reconhecimento (Equipe Jatobá) composta de dois geólogos. Em menos
de quatro semanas de trabalho foram localizadas 15 anomalias, uma com autunita
visível, impregnando arenitos devonianos na parte meridional e nordeste da Bacia.
Estudos posteriores mostraram que essas anomalias limitavam-se à formação Inajá, que
asseitü concordantemente sobre a formação Manari, ambas do Devoniano.
Estes resultados aconselharam o levantamento aéreo cintilométrico de toda a
Bacia. A Prospecção Aérea Geral (em malha de 1.000 m de espaçamento e altura de
75 m) iniciou-se em julho e terminou em agosto de 1963, totalizando 6.900 km
lineares percorridos em 380 horas de vôo, sendo detectadas 321 anomalias, o que
corresponde a uma densidade excepcional de 47 anomalias/1.000 km lineares.
De setembro a novembro do mesmo ano foi executada, sobre cada uma das
anomalias, a Prospecção Aérea Pormenorizada (com altura de vôo de 15 m), que
recomendou, para verificação no terreno, 115 locais anômalos.
Ambas as prospecções foram feitas com auxílio da FAB, que cedeu um avião
CESSNA L-19, piloto e mecânico.
A partir de janeiro de 1964, foram verificadas 110 anomalias, resultando 18
indícios de urânio para serem avaliados.
Para execução destas avaliações, foi montada uma equipe distribuída em três
centros de operações, distantes entre si de 90 km: Pttrolândia, Inajá e Ibimirim.
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Em atividade contínua, a Equipe avaliou durante o ano de 1965, cerca de 10
indícios, assim distribuídos por base de coeração:
Petrolândia:
Indícios 35 (233 hectares), 37 (233 hectares) e 29 (207 hectares).
Inaiá:
Indícios 54 (200 hectares), 61/62 (166 hectares), 125 (350
hectares), 70 (273 hectares) e 14 (83 hectares).
Ibimirim;
Indícios 174 (200 hectares) e218 (200 hectares).
Os trabalhos desenvolvidos em cada um destes indícios obedeceram a uma
orientação idêntica, e, em mapa topográfico na escala de 1:2.000, o mais preciso
possível preparado para este f i m , foram lançadas as leituras de radioatividade feitas na
rede de 12 metros de espaçamento e as observações geológicas correspondentes (fácies,
falhas, etc).
O conjunto de dados assim obtidos foram sintetizados num mapa único que,
interpretado, permitiu a locação de furos de sondagem.
Somente os indícios 325 (este concluído em 1964), 61/62, 54 e 35, foram
objeto de sondagens, perfazendo-se perfurações num total de 3.336 metros.
Os trabalhos simultâneos de avaliação desses 10 indícios demonstraram a
existência de horizontes radioativos constituídos por arenitos contendo uma matriz
fosfático-ferruginosa, com a qual o urânio está associado. EsDoradicamente ocorrem
minerais dos tipos autunita, phosphouranila e carnotita.
Os horizontes radioativos têm espessuras variáveis, da ordem de 1 a 1,5 metros,
com teores de 200 a 300 gramas de urânio por tonelada, e espessuras de 3 a 5
centímetros, com teores de 0 , 1 % ( 1 k g U / t o n ) , não apresentando assim nenhum
interesse econômico aparente. Foram evidenciados também pequenos restos de
paleocar.ais com teores oscilando em torno de 400 a 500 gramas de urânio por
tonelada.
Os resultados foram desanimadores e a Equipe Petrolândia iniciou o ano de 1966
com um novo esquema de trabalho.
2 - TRABALHOS REALIZADOR NO PERÍODO DE 1966/1970
2.1 - MAPEAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL EM ESCALA DE 1:25.000 Após a visita de G. Bigotte, do CEA, à bacia de Jatobá em fevereiro de 1966, e depois
de intensa troca de idéias com os técnicos do DEM que trabalhavam na área, foi
estabelecido um novo esquema de trabalho para avaliação das possibilidades da bacia
como um todo. Para isto, era necessário antes de mais nada um mapa geológico
integrado em escala 1:25.000, mostrando os possíveis traps estruturais, os diferentes
fácies favoráveis, a topografia do embasamento, a posição estratigráfica da mineralizav^o observada em superfície, etc.
De posse deste mapa, seria possível então locar um certo número de furos
profundos, da ordem de 100 m, que poderiam eventualmente conduzir a uma
acumulação econômica de urânio.
Visando à obtenção deste mapa geológico integrado, iniciou a Equipe Petrolândia o mapeamento de toda a faixa meridional da Bacia de Jatobá, onde afloram os
sedimentos devonianos.
Para cumprimento desse objetivo, a região foi dividida em 4 setores de operação:
a) Setor de Petrolândia
- com
350 km 2
b) Setor de Inajé
- com
350 km 2
c) Setor de Moxotó
- com
450 km 2
d) Setor de Ibimirim
— com
500 km 2
Total:

1.650 km 2
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Foram feitos 60 perfis geológicos com teodolíio, que totalizaram 163.140
metros de perfis.
A análise dos resultados acumulados pela equipe permitiu as seguintes
conclusões, segundo J.N. Vilaça e G.J. Ayres (Rei. Final Mapeamento Bacia de Jatobá,
1966):
- O Devoniano na Bacia Sedimentar de Jatobá é constituído de duas unidades
genéticas distintas: as formações Manari e Inajá
- A formação Manari repousa, discordantemente, sobre o embasamento,
compondo-se de material de granulação grossa (arenitos de granulação grossa e
conglomerados), mal selecionado, de grãos arredondados, com presença de seixos de
granito e de micaxisto pouco alterados e com estratificação oblíqua. Representam tais
sedimentos o resultado de uma intensa erosão com carreamento rápido de grande
quantidade de material detrítico depositado próximo às fontes supridoras.
- A formação Inajá é constituída, predominantemente, de siltitos, folhelhos e
arenitos finos, e divide-se em cinco fácies. Os fácies mostram intensa variação lateral
não só na litologia como também na espessura, sendo geralmente le iticulares.
O urânio ocorre sob a forma de fosfato (autunita) ligado à matriz fosfático-ferruginosa dos arenitos. As concentrações uraníferas ocorrem somente na formação
Inajá, particularmente em seus fácies de granulação grossa, que correspondem aos
períodos de regressão marinha, e em paleocanais que se teri?m formado na última
regressão do mar devoniano, sendo discordante em relação aos demais fácies. O urânio
possivelmente procede da mesma fonte de onde se originaram os sedimentos.
O caráter disperso da mineralização, a disseminação dos compostos de urânio nos
fácies, a elevada radiação de fundo da maioria dos sedimentos, explica a extensa
dispersão geoquímica dos sais uraníferos, ocorrida durante as fases de regressão
marinha em que sais de urânio em solução precipitaram-se juntamente com fosfatos.
Posteriormente, houve uma reconcentração de urânio em zonas litologicamente
favoráveis. Os fatores tectônicos não apresentam nenhuma relação com o controle da
mineralização.
Certas condições geológicas tornam pouco promissoras as ocorrências uraníferas
de Jatobá. Entre estas condições podem ser citadas: o caráter lenticular e a falta de
continuidade dos níveis radioativos, o fato de restarem apenas testemunhos dos
paleocanais, e as dimensões reduzidas dos corpos mineralizados em função dos teores
em UoOoOs trabalhos de mapeamento nos setores de Petrolândia, Inajá e Moxotó, foram
iniciados em abril e concluídos em 28 de junho.
2.2- SONDAGEM - Durante o ano de 1966, a Equipe Petrolândia ainda
executou perfurações no Indício 35. No mês de maio, 3 furos de sonda a diamante
foram realizados e em novembro 25 perfurações não testemunhadas foram executadas
(Wagon-drill) o que totalizou 867 metros.
A presença de razoável quantidade de fosfato na matriz dos sedimentos da
formação Inajá, constatada pela Secção de Petrografia do DEM, chamou atenção do
Geólogo JOHN MATZKO (DNPM - Projeto Bahia), o qual solicitou ao laboratório
químico do DNPM a l l i e s dos teores em Po^5' v ' s a n ^ o a uma possibilidade
econômica para os fostatos.
Entretanto, os resultados obtidos aconselham apenas uma amostragem sistemática na formação Inajá, a fim de se poder julgar, com segurança, o valor econômico
destas ocorrências de POOR'
0 Indício 35, uma das melhores ocorrências da Bacia de Jatobá, após os
trabalhos de perfuração, apresentou uma reserva de 25 a 30 toneladas de urânio
metálico, numa camada com espessura média de um metro e teor de 0,2% (2 kg U/ton
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minério). Essa reserva, sendo extremamente pequena, não permite pensar em lavra.
(F.G. Chaves, Rei. Final de Valorização An. 35, 1966).
Em 1970, com a criação da CPRM e com maior disponibilidade financeira, pôde
a CNEN voltar a atacar a área, desta vez com um programa de sondagem mais
ambicioso, de 22.000 m. Com esta nova programação, pretendeu-se atingir possíveis
níveis mineralizados em profundidades abaixo de 100 m e até o limite de 400 m, onde
o possível urânio existente estaria fora da zona superficial de oxidação.
0 projeto foi entregue em agosto de 1970 à CPRM, para execução.
2.3 - GEOQUÍMICA DE ÁGUAS - Dentro do acordo USAID/MME, em 1969
foram coletadas pelos geólogos Bowles e Haynes, do USGS, 4 amostras de águas na
Bacia de Jatobá, para determinação de Ph, Eh, resistividade e titulação de carbonatos.
Os resultados, contendo sugestões sobre novos trabalhos na Bacia, foram
apresentados ao DEM em 1971 através de Relatório da Série "Project Report Brazil
Investigations."

Bacia de Olinda - Pernambuco
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Desde há muitos anos que se
conheciam as relações existentes entre as ocorrências de fosfatos sedimentares e o
urânio.
Assim é que já se conheciam as reservas de urânio contido nos fosforitos da
Flórida—EE.UU. e nos do Marrocos, Senegal, Togo e Médio Congo.
As reservas do fosforito na República do Marrocos são da ordem de 30 bilhões
de toneladas contendo um teor de 150 p.p.m em urânio. As reservas de UgOg
geológico existentes no fosforito da Flórida são estimadas em 190.000 toneladas,
sendo sua produção anual de 600 toneladas de UgOg (com um teor médio de
80p.p.m.).
Sendo os depósitos de fosforitos no Brasil conhecidos desde 1950, ao se começar
as prospecções e pesquisas de urânio no Brasil, obviamente tais ocorrências
despertaram atenção devido à sua relação genética com o urânio.
Max White, em 1958, efetuou uma investigação da radioatividade associada ao
fosforito, e determinação de teores em amostras provenientes da usina de beneficiamento do fosfato de Olinda.
2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
2.1 - RADIOMETRIA - Em 1967 foi estabelecida uma síntese radiométrica da
área de ocorrência dos fosforitos baseada em um anterior trabalho de levantamento
aéreo cintilométrico realizado pela Prospec, e foram feitos caminhamentos radiométricos com malha regular de 25 x 50 m cobrindo uma área de 20,60 km 2 .
Ainda em 1967 o helicóptero da aero-cintilometría
deu cobertura no
levantamento pormenorizado de algumas anomalias detectadas pela Prospec, totalizando 55 km lineares de vôo.
2.2 - DETERMINAÇÃO DE TEORES - Foi feito um trabalho sistemático de
amostragem tanto em afloramentos, como nos concentrados das usinas de beneficiamento, assim como nos testemunhos de sondagens colocados à disposição da CNEN,
assim distribuídos:
a) Testemunhos de sondagens
388 amostras
b) Minério bruto
136 amostras
c) Concentrado
123 amostras
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d) Rejeito
e) Afloramentos

195 amostras
71 amostras

Total:
913 amostras
A finalidade desse estudo foi estabelecer a relação existente entre equivalente de
UoOg; UoOo químico e P9O5 (anidrido fosfórico).
3 - R E S U L T A D O S OBTIDOS - Segundo S. Saad (Rei. Final Equipe Olinda—1967), a faixa interessante dos fosforitos uraníferos estende-se de Olinda-PE a
João Pessoa—PB.
Sua espessura varia de poucos centímetros até 3 m. A espessura média é de
1,35 m.
As reservas medidas situam-se, todas, no estado de Pernambuco e somam 60
milhões de toneladas de fosforito, cujas áreas de concessão pertenciam a 3 grupos
principais, enquanto outras, diversas, constituíam um 4? grupo.
As reservas prováveis são:
Pernambuco:
20 milhões de toneladas
Paraíba:
40 milhões de toneladas
Total:
60 milhões de toneladas de fosforito
As reservas possíveis são:
Paraíba:
24 milhões
Pernambuco:
100 milhões
Somando-se as reservas MEDIDAS, PROVÁVEiS e POSSÍVEIS temos o valor de
± 400 milhões de toneladas de fosforito.
0 teor em urânio está ligado em proporção direta com o teor de P9O5. ' ° 9 ° a
obtenção de urânio teria de ser feita a partir de concentrados ricos em P9O5
Os teores em p.p.m. de urânio, oscilam entre 80 a 120.
As reservas prováveis de urânio contido no fosforito beneficiado pelo grupo
FASA são de 2.625 toneladas de UgOg.
A reserva total, tomando-se como válidos os resultados estudados (grupo FASA)
alcançam 5.250 toneladas de UoOg.
Se houvesse uma produção de UgOg, a partir do minério beneficiado, esta seria
de aproximadamente 17.300 kg/ano.
Considerando-se uma produção de concentrados com a capacidade máxima da
usina de beneficiamento, então em funcionamento, teríamos a seguinte relação anual:
CONCENTRADO
250.000 ton.

U 3 Og

VALOR EM US$

42.000 kg

672.000

Bacia Sedimentar de Tucano — Bahia
A Bacia sedimentar de Tucano-Recôncavo, ocupa uma posição privilegiada nz
geologia econômica do Brasil, pois ela encerra a maioria dos campos petrolíferos do
Brasil.
Podem-se distinguir nessa Bacia seis formações principais: Aliança (Jurássico),
Sergi, Candeias, Ilhas, São Sebastião (Cretáceo) e Marizal (Terciário).
A formação Sergi foi a que mereceu maior atenção do DEM por uma série de
razões que vão abaixo expostas.
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Em 1956, ao se efetivarem medidas
de radioatividade em testemunhos provenientes do furo MC-1B Petrobrás, localizado
próximo da cidade de Tucano, na Bahia, constatou-se que uma amostra correspon-
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dente à profundidade de 1.600 metros era radioativa fe continha Ü miner d! cufflmtu,
impregnando arenitos da formação Sergi. Em vista dessa observação os demais
trabalhos foram orientados sobre afloramentos dessa formação.
Uma prospecção aérea com helicóptero empreendida em 1959, e interessando
1.500 km 2 das regiões de Euclides da Cunha e Caldas do Cipó, determinou uma
"mancha anômala" sobre o relevo da Serra da Rua Nova, o qual constitui uma cuesta
Sergi distante 15 km a oeste da cidade de Tucano.
Sob a responsabilidade do DEM foi constituída em agosto de 1961, a Equipe
Tucano, com o objetivo de estudar, com uma Prospecção Sistemática a Pé, a zona
ancmaiü acima definida.
Estd equipe trabalhou de agosto de 1961 a maio de 1962 cobrindo uma
superfície de 100 k m 2 , com uma malha de 75 metros de espaçamento, e 100 km 2 com
uma malha de 125 metros, descobrindo cerca de 40 anomalias radioativas, a maioria
das quais com mineralização de carnotita (vanadato de uranila e potássio), impregnando um arenito cinzento da formação Sergi.
Sobre a área de influência de três indícios interessantes (de números 15, 16 e 13)
foram iniciados os serviços de Avaliação em julho de 1962. Tal foi o objetivo da nova
Equipe Tucano, que até o fim de 1963 conseguiu realizar os seguintes trabalhos:
- Mapeamentos radiométricos (malha de 6 x 6 m)
45 Ha
- Mapeamentos radiométricos (malhas de 10 x 40 e 10 x 10 m)
780 Ha
- Trincheiras
500 m 3
- Sondagens
1.100 m
Estes trabalhos demonstraram que a suposta camada mineralizada,com potência
média de 60 centímetros e teores da ordem de 0,05% (500 ppm), era apenas
superficial, não apresentando continuidade em subsuperfície. Isto fez com que o DEM
diminuísse seus esforços nessa área.
Conquanto a Serra da Rua Nova continuasse como um setor interessante ela não
era, na realidade, o ponto único de interesse de toda uma bacia de 40.000 k m 2 .
Esta conclusão levou o DEM a empreender sobre toda a Bacia em causa, uma
Prospecção Aérea Geral, que durou de setembro a novembro de 1963, realizada pela
firma PROSPEC S/A.
Esta prospecção totalizou 36.000 km lineares cobrindo uma área de 39.000 km*
com uma altura de vôo de 75 metros e uma malha de 1.000 metros de espaçamento.
Cerca de 244 anomalias foram detectadas sobre esta bacia.
Cada uma destas anomalias foi testada por meio da Prospecção Aérea
Pormenorizada realizada pelo DEM com aviões da FAB, sendo recomendadas 67
anomalias para serem verificadas no terreno, após 132 horas de vôos (de março a junho
de 1964). Este foi o objetivo da Equipe Cipó.
De julho de 1964 a julho de 1965, sete equipes foram lançadas <obre a Bac a
Tucano-Recôncavo, com a finalidade de verificar no terreno as causas geológicas
responsáveis pelos valores anômalos encontrados pela aerocintilometria. Tais Equipes
foram as seguintes: Araci, Jorro, Itaparica, Santa Brígida, Olindina, São João da
Fortaleza e Rio Real.
A verificação no terreno obedece uma seqüência de três etapas: a) Localização
do epicentro da anomalia no terreno, pelo uso de fotografias aéreas, preferentemente
nas escalas de 1:25.000 ou 1:10.000; b) Confecção de um mapa radiométrico de 2,5
hectares (500 x 500 metros), centrado sobre o ponto de maior intensidade, na malha
de 40 x 20 metros, e na escala de 1:500; c) Levantamento dos afloramentos dessa área
e coleta de amostras de solo, se necessária, para a análise geoquímica. De posse dessas
informações procede-se ao exame da anomalia e é julgado seu valor.
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Seguindo essa orientação, todas as 67 anomalias foram eliminadas. A maioria era
devida a contrastes do "back-jround" entre litologias diferentes, janelas do cristalino e
aluviões ligeiramente radioativos.
A partir de julho de 1965, retomaram-se os trabalhos de avaliação (Equipe
Tucano) na Serra da Rua Nova. Foi feito um novo mapa geológico na escala de 1:2.000
da área mais promissora. Tais estuHns foram controlados por uma prospecção
geoquímica, que coletou 1.080 amostras de solo, cuja análise permitiu delinear alguns
guias para a mineralização uranffera já conhecida. Elaborou-se igualmente um
programa de sondagens, iniciado em 1966, sobre o setor da Serra da Rua Nova.

2 -

TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970

2.1 - MAPEAMENTO GEOLÓGICO E SONDAGENS - Simultaneamente com
os serviços de sondagens executados pela Seção de Sondagem do DEM no decorrer de
1966, foi iniciado em agosto o mapeamento geológico de detalhe, na escala de
1:20.000, da área de 166 k m 2 , em torno dos indícios de carnotita.
Tal estudo permitiu interpretar, numa visão de conjunto, as condições
sedimentológicas, estruturais e paleogeográficas, possivelmente controladoras daquela
mineralização de urânio.
Apoiada nas informações colhidas pelos furos de sonda (1.077 m ) , pôde a equipe
desenvolver de maneira eficaz suas atividades.
Foram feitos 31 perfis geológicos, com teodolito, totalizando 42.474 m.
Segundo J.N. Villaça e G.J. Ayres (Rei. Final Mapeamento Bacia de Tucano
— 1966), a análise dos mapas obtidos permitiu uma série de conclusões q j e podem
ser assim resumidas:
a) As mineralizações são nitidamente isoladas, sem nenhuma continuidade lateral
ou vertical.
b) Fraca polaridade da formação Sergi, que guarda uma espessura até certo
ponto bastante grande, em relação ao urânio disponível na Bacia, porém sem
intercalações argilosas em zonas mais ou menos favoráveis.
c) Verificação, por trabalhos de superfície e furos de sonda, da inexistência de
camadas radioativas na região.
d) As estruturas capazes de oferecer condições para jazimentos econômicos
foram testada., por furos de sonda, os quais não revelaram resultados significativos.
e) Teores baixos de UgOg (de 100 a 500 ppm), nas amostras coletadas.
Estas conclusões foram consideradas suficientes para afastar toda a hipótese de
existência de concentrações econômicas de urânio na serra da Rua Nova, sendo então
aconselhado pela equipe o abandono da área em apreço em favor de outras "a p r i o r i "
mais interessantes.
2.2 - GEOQUÍMICA DE ÁGUAS - Em 1969, 34 amostras de águas foram
coletadas na bacia de Tucano para um trabalho de geoquímica de águas subterrâneas
realizado pelos geólogos Bowles e Haynes, do USGS, dentro do convênio
USAID/MME. Os resultados das análises, com as interpretações dos autores e sugestões
sobre áreas mais promissoras para novas sondagens, foram apresentadas ao DEM em
relatório intitulado "Hydrochemical Investigations on Uranium in the Tucano Basin''.
2.3-SONDAGEM
- Em 1970, dispondo o DEM de maiores recursos e
contando com a CPRM para a execução de seus programas, foi possível retomar o
problema de Tucano-área de Rua Nova. Foram programados 6.000 m de sondagens
exploratórias, até a profundidade de 150 m, e o projeto foi entregue à CPRM para
execução, em agosto de 1970.
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Bacia de Almada — Bahia
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Em 1966 foi
realizado um reconhecimento geológico-radiométrico preliminar, com a finalidade de
colher informações sobre as possibilidades em urânio da pequena Bacia Sedimentar do
Rio Almada, situada ao norte da cidade de Ilhéus, no Estado da Bahia.
Esta bacia (prolongamento meridional da Bacia de Tucano) chamou a atenção do
DEM pelo fato de conter sedimentos correlacionáveis com aqueles da formação Sergi
(a qual é mineralizada em carnotita. em Tucano), sotopostos diretamente sobre o
embasamento cristalino.
Após detida análise dos relatórios geológicos cedidos pela Petrobrás, a equipe de
reconhecimento orientou seus estudos para os fácies das rochas consideradas as mais
promissoras, levantando perfis geológicos e efetuando medidas de radioatividade, na
área de 200 k m 2 , ocupada pela bacia.
Foram levantados 150 km de perfis radiométricos e 2 perfis geológicos,
destinados a esclarecer a atitude das camadas e o tipo de relevo dos sedimentos
próximos da formação Sergi.
2 - RESULTADOS OBTIDOS - Segundo J.C. Lemos (Rei. Final da Bacia de
Almada—1966), não foi observada anomalia alguma de radioatividade que pudesse
interessar ao DEM, sendo, portanto, recomendado o abandono da área em favor de
outras regiões consideradas mais promissoras.

Bacia Taubaté — Tremembé — São Paulo
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Durante o ano
de 1968 foi realizado um reconhecimento preliminar de um mês na Bacia Sedimentar
de Taubaté, cuja área é de 1.800 k m 2 .
Os trabalhos de campo compreenderam:
a) Verificação das condições sedimentológicas da Bacia através do estudo de
alguns cortes e secções do pacote sedimentar.
b) Execução de 482 km de pe'fis radiométricos (Autoportada), percorrendo-se
as principais estradas. Foram descobertas 14 anomalias radioativas.
c) Coleta de 50 amostras de aluviões para análise G^oquímica.
Embora todas as anomalias encontradas estivessem ligadas à presença dos
minerais monazita e xenotima em conglomerados inconsolidados da formação São
Paulo (Terciário Superior), as condições sedimentológicas, paleogeográficas e estruturais da Bacia de Taubaté foram consideradas suficientemente adequadas para a sua
inclusão no Programa de Trabalho do DEM para 1969. (S. Hassano, Rei. Final Bacia
Taubaté - Tremembé - 1968).
1.2-PROSPECÇÃO
AÉREA SISTEMÁTICA
- Em 1969, a Equipe de
prospecção aérea do DEM efetuou uma campanha de Prospecção Aérea Sistemática
sobre a bacia, tendo sido voados 2.464 km lineares e descobertas 29 anomalias.
1.3- VERIFICAÇÃO
DE ANOMALIAS
AÉR ÀS - Todas as 29 anomalias
foram verificadas no terreno constatando-se que a maioria delas era devida à presença
de minerais de tório, ou a fenômenos superficiais de fixação do urânio.
1.4 - GEOQUÍMICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
- Como parte do convênio USAID/DNPM/CNEN, foi realizada na Bacia Terciária de Tremembé-Taubaté,
São Paulo, uma campanha de prospecção geoquímica de águas subterrâneas visando à
seleção de áreas favoráveis pelo estudo das características f ísico-químicas das amostras
de águas coletadas.
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Esta técnica de prospecção, largamente empregada nos Estados Unidos da
América, foi pela primeira vez utilizada no Brasil.
Cerca de 125 (cento e vinte e cinco) amostras de águas foram coletadas na Bacia
de Taubaté—Tremembé para determinação do pH, Eh, resistividade e titulação de
carbonatos. O exame destas características deveria permitir certas conclusões sobre as
possibilidades da presença de minerais de urânio, na área em questão.
A combinação dos dados de geoquímica, com os resultados obtidos com a
prospecção aérea, permitiu ao Departamento colocar em segunda prioridade a Bacia de
Tau bate—T remembé.

Bacia Sedimentar do Paraná
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1958 - Esta grande unidade geológica,
com uma superfície útil aproximada de 500.000 km2 no Brasil, e com expressão
estratigráfica largamente representada desde o Devoniano até o Cretáceo, foi atacada
pelos flancos sudeste e noroeste, onde os afloramentos das diversas séries eram mais
bem expostos.
Dois estágios continentais, nessa extensa sedimentação, despertaram maiores
atenções: 0 Garbonífero Itararé e o Cretáceo Bauru.
Os trabalhos executados., «mbora não classificados como uma investigação
pormenorizada, pois neste caso seria necessário o concurso de uma equipe humana dez
vezes maior, consistiram numa razoável amostragem da Bacia, servindo ainda para se
firmar as primeiras idéias sobre sua fertilidade em minerais-rninérios de urânio.
IMo flanco noroeste, a Bacia do Paraná foi estudada por duas equipes de
reconhecimento geológico preliminar, empenhadas em mapeamentos faciolôgicos
(Cuiabá e Aquidauana) e duas equipes de Prospecção Aérea Geral (PAG/Roncador e
PAG/Poxoréu).
As investigações aéreas, empreendidas em 1964, sobre os arenitos devonianos e
carboníferos da região de Poxoréu, e sobre os arenitos cretácicos da Fazenda
Roncador, foram realizadas com o auxílio da FAB. Foi voado um total de 8.000 km
lineares (2.000 sobre o Roncador e 6.000 sobre o Poxoréu), obedecendo às técnicas
clássicas do método: altura de vôo de 75 metros e malha de 1.500 metros. Foram
detectadas 61 anomalias ?m Poxoréu e 17 na érea de Roncador.
De junho a setembro de 1966, a CNEN contratou os serviços da Empresa LASA,
para a execução de 26.500 km lineares de aerocintilometria, que cobriram uma área de
40.000 km2 interessando terrenos desde o Carbonífero Tubarão até o Cretáceo, na
faixa que vai da cidade de São Paulo a Bauru (Equipe PAG/São Paulo-Bauru), voando
à altitude de 75 metros em malha de 1.500 metros. Foram registradas 113 anomalias
que mostraram a densidade fraca de 4,25 An/1.000 km lineares. Um exame
pormenorizado desses valores (Equipe PAP), com auxílio de helicópteros cedidos pela
F£B (56 horas de vôos), eliminou 110 anomalias restando apenas três para serem
investigadas no terreno. Estas não corresponderam a nenhum indício interessante de
urânio (Equipe Botucatu).
O flanco sudeste da Bacia do Paraná, em virtude de sua morfologia montanhosa,
que dificultava a utilização de aeronaves, foi estudado por uma equipe de
reconhecimento preliminar (Equipe Ponta Grossa) e por três equipes de prospecção
autoportada (Equipes Porto Alegre, Paraná/São Paulo e Santa Catarina). Foram
percorridos cerca de 25.000 km de rodovias, totalizando perto de 95.000 km 7 , nos
Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O fraco coeficiente de extensão percorrida por área, de 0,26 km/km 2 , não
permitiu detectar mais do que oito anomalias merecedoras de estudos suplementares,
emboras as análises de amostras tivessem demonstrado apenas traços normais de urânio.
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As formações cupríferas de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, foram
também estudadas por intermédio de 3.600 amostras de solos, cedidas pela Residência
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do DNPM de Porto Alegre. Analisadas no
DEM, não conduziram a resultados interessantes.
Depreende-se, portanto, que a Bacia Sedimentar do Paraná foi razoavelmente
estudadu pela CNEN, até 1966, usando-se os mais racionais métodos de prospecção e
obedecendo-se a uma sistemática de trabalho apoiada em dados conseguidos após
criteriosa análise da bibliografia geológica disponível sobre essa extensa região.
De uma maneira geral, os resultados assinalados por todas essas frentes de
trabalho foram desanimadores e forçaram o DEM a reconhecer coroe fracas as
possibilidades de existência de grandes depósitos d t urânio na Bacia, o que levou a
CNEN a reiegá-ia a urn segundo plano até 1969.
Entretanto, essa opção foi apenas temporária, em função dos trabalhos em
outras áreas, e o conjunto de conhecimentos geológicos acumulados sobre essa extensa
região, voltaram a merecer exaustivos estudos críticos, a partir de 1969.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
A - BORDA NORDESTE
A.1 - Equipe Patos de Minas - Constituída em 1966, teve esta equipe, como
finalidade principal, o estudo do contato geológico de parte das formações Bauru e
Uberaba com o embasamento, na região situada ao setentrião da cidade de Araxá,
visando, ainda, à complementação dos trabalhos planejados para o nordeste da Bacia
Sedimentar do Paraná.
A equipe responsabilizou-se, também, por observações geológicas da área
definida pelo eixo Araxá-Patos de Minas, onde ocorrem ligeiramente alinhadas as
chaminés de Tapira, Araxá, Salitre e Serra Negra.
Ao se planejar estes serviços admitiu-se a hipótese de possíveis migrações de
urânio, provenientes de sua lixiviação das rochas alcalinas, para os sedimentos da
formação Bauru.
A equipe valeu-se de interpretações fotogeológicas feitas em fotografias aéreas na
escala de 1:40.000 e de medidas de radioatividade com o cintilômetro instalado num
jipe.
Foram realizados 28 perfis radiogeolôgicos com carro, cobrindo uma área de,
aproximadamente, 44.000 km 2 , através das estradas carroçáveis existentes na reg;ão. A
fotogeologia cobriu uma área de 18.700 k m 2 .
Foram localizadas três anomalias no levantamento radiométrico, uma das quais,
na estrada Bambuf-Guia Lopes, em um solo vermelho argiloso (Série Bambuí). Para
um "back-ground" de 25 a 30 micro-roentgen por hora, foram medidos valores de até
1.200 /LI r/h, com uma área de influência de 200 metros de diâmetro. A equipe
recomendou estudos pormenorizados nessa anomalia. (M. Morche, Rei. Final Equipe
Araxá-Patos, 1966).
Os demais valores anômalos encontrados situam-se no contato do arenito
Botucatu com o embasamento, com até 170 ju r/h e um outro foi detectado dentro da
chaminé alcalina de Serra Negra.
A.2 — Equipe Triângulo Mineiro - Constituída como uma equipe de reconhecimento para estudar a borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná, com a finalidade de
selecionar formações geológicas com fácies favoráveis à retenção de minerais de urânio,
e sugerir meios e métodos adequados, mais pormenorizados, para o prosseguimento
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dos trabalhos, esta Equipe, para cumprir seus objetivos, valeu-se cio mapa geológico em
1:500.000, em preparação pela Escola Politécnica da Unive-sidade de São Paulo, de
fotos aéreas (na escala de 1:25.000) e de medidas de radioatividade assinaladas por
cintilômetro instalado em veículo (prospecção autoportada).
Em 1966 a equipe executou 30 perfis radiogeológicos ao longo das estradas
principais e secundárias da região do Triângulo Mineiro, totalizado 2.040 km
percorridos, que cobriram uma área de 39.000 k m : , dando :> relação de
0,051 k m / k m : .
Foram atravessadas as Formações Bauru, Botucatu e Ubeiaba, alén dos derrames
basálticos, sendo detectadas 6 anomalias radiométricas (3 Anom./1.000 km) todas elas
ligadas a material laterítico superficial, sem nenhum interesse aparente.
f b-ervou também a equipe, dentro das limitações do método empregado, que as
condições geológicas das rochas atravessadas não eram muito favoráveis devido a
grande abundância de calcário, sendo então aconselhado o abandono provisório da área
estudada. (M. Morche, Rei. Final Eqi.ipe Triângulo Mineiro, 1966).
A.3 — Equipe Triângulo Mineiro — Geoquímica - C o m o objetivo de melhor
conhecer as condições geológicas das formações cretáceas do Tnângulo Mineiro e te.-,tar
a possibilidade de ocorrência de mineralizações uraníferas, em 1968 foi lançada desta
área uma Equipe de Prospecção Geoquímica, para a coleta sistemática de aluviões
:-eitos de rios e riachos).
Os trabalhos de investigação cob r iram umíi área d': influência em torno de
9.000 k m 2 , interessando, principalmente, os sedimentos do grupo Bauru (Cn-táceo
flúvio-lacustre) e Formação Uberaba (Cretáceo, detrítico, tufáceo), dentro do
programação geral de trabalhos do DEM para a Bacia cio Paraná.
A escolha do aluvião vivo como material a ser coletado prende-se -io fato de que
o mesmo se dispersa com facilidade e representa uma amostra seletiva dos sedimentos
atravessados pelos cursos d'agua conter/to, eventualmente, traços de urânio correspondentes a indícios de possíveis minertlizações.
A Equipe operou nos municípios de Conquista, Ubeiaba, Conceição das Alagoas
e Uberlândia, coletando cerca de 1.b00 amostras distribuídas segundo a rede
hidrográfica da região.
Segundo G. C. Leite (Rei. Anual Equipe Geoquínuca Triângulo Mineiru, 1968),
tanto c Grupo Bauru como a Formação Uberaba não apresentaram condições
favoráveis para serem incluídos dentro do plano de pesquisa prioritário do DEM,
motivo pelo qual os trabalhos na área reierida foram suspensos.
A.4 — Equipe de Geoquímic? - Fsta Equipe teve orno objetivo a seleção de
áreas, dentro de regiões consideradas favoráveis a mineralizações uraníferas pelo seu
contexto geológico, pelo emprego da técnica de Prospecção Geoquímica Geral
estratégica (PGG) com coleta sistemática de amostras de solos e aluviões. Uma vez
selecionada uma determinada área por este método, é feita a Prospecção Geoquímica
Pormenorizada, com execução de perfis de amostragem do solo em malha cerrada
(20x20 m) além de um simultâneo levantamento geológico expedito, na mesma escala.
Nesta fase do serviço é executado também um levantamento radiométrico com
medidas puntuais, o que possibilitará verificar a influência da camada de solo sobre a
radioatividade subjacente. Com base nos resultados assim obtidos pode-se recomendar
áreas para trabalhos de avaliação de indícios.
No decorrer de 1960, a Equipe de Geoquímica desenvolveu suas atividades na
região do Triângulo Mineiro (municípios de Uberaba e Uberlândia) MG, complementando os trabalhos iniciados em 1968.
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Nos municípios de Uberaba e Uberlândia, foi completada a campanha de PGG
iniciada em 1968, com coleta de amostras de aluviões vivos ao longo dos cursos d'agua,
constituintes da rede hidrográfica da região, obedecendo-se a uma malha teórica de
1.000 metros.
Embora com relação à área trabalhada o número de amostras coletadas
represente uma fraca densidade de amostragem, os resultados indicam com boa
aproximação a fraca possibilidade de ocorrência de mineralizações uran(feras nas
formações geológicas testadas.
Segundo G. C. Leite (Rei. Anual Equipe Geoquímica, 1969), tanto o Grupo
Bauru como a Formação Uberaba não apresentam condições excepcionalmente
favoráveis para urânio, razão pela qual foram excluídos do plano de pesquisas
prioritárias do DEM.
B - BORDA NOROESTE
B.1 - Equipe Mato Grosso (Poxoréu) - Esta equipe procedeu ao reconhecimento no terreno de 50 anomalias aéreas detectadas pela Prospecção Aérea Geral
executada com o auxílio da FAB em 1964, numa área de 6.000 km 2 , tendo por centro
a cidade de Poxoréu, no Estado de Mato Grosso.
Seguindo a sistemática de trabalho adotada pelo DEM na verificação de
anomalias (radiometria em malha sistemática em uma área de 250 ha) foram
verificadas 14 anomalias, sendo o valor máximo encontrado de 80 choques por
segundo para um "back-ground" de 10 a 15 choques por segundo. As 36 anomalias
restantes foram eliminadas sem o uso de radiometria sistemática e em nenhuma delas o
valor máximo ultrapassou 50 choques por segundo, além de não apresentarem
características geológicas favoráveis.
A equipe procedeu ainda ao levantamento geológico da área entre Poxoréu e
Batovi, na escala de 1:25.000, o qual demonstrou predominância absoluta da
Formação Aquidauana sobre as demais presentes na área e a inexistência de estruturas
favoráveis à concentração de minerais de urânio, capazes de levar a uma jazida.
Em conseqüência foi recomendado o abandono definitivo da área prospectada e
o abandono provisório das áreas vizinhas, em virtude da falta de condições favoráveis
de trabalho. (A. C Maciel, Rei. Final Equipe Poxoréu, 1966).
B.2 - Equipe Mato Grosso (Roncador) - Procedeu esta equipe à verificação, no
terreno, das causas geológicas responsáveis por 10 das 17 anomalias recomendadas pela
Prospecção Aérea Geral realizada em 1964, na região conhecida por Fazenda
Roncador, a nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná.
A sistemática de trabalho foi semelhante àquela descrita anteriormente, sendo
constatado que as 10 anomalias estudadas apresentam-se sem valor algum como indício
de urânio, estando todas elas associadas à cobertura de blocos ferruginosos com
radioatividade pouco acimó do normal, fato muito comum na região.
Em conseqüência foi recomendado o abandono da área em beneficie de outras
mais interessantes. (A. C. Maciel, Rei Final Equipe Roncador, 1966).
C - BORDAS LESTr, SUL E OESTE
C.1 - Equipe Ponta Grossa - Em maio de 1969, foi instalada a Equipe Ponta
Grossa com o objetivo de reestudar a geologia da Bacia Sedimentar do Paraná, através
de uma criteriosa análise bibliográfica, para sugerir e apresentar ao Departamento um
programa prioritário de prospecção de urânio para essa área.
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Para atingir seus objetivos a Equipe Ponta Grossa coordenou seus esforços
visando principalmente:
1) Realizar um levantamento bibliográfico de todos os trabalhos de geologia já
feitos na bacia tanto pela CNEN como por outras organizações;
2) Entrar em contato com as principais organizações de geologia que operam na
bacia (Petrobrás, DNPM, Universidades, CPCAN), para coleta de informações que
poderiam ser úteis na implantação dos trabalhos de prospecção de urânio;
3) Estabelecer um critério para seleção de áreas, baseado nos dois itens
anteriores.
Dentro deste esquema de trabalho, a Equipe Ponta Grossa pôde estudar vários
aspectos da Bacia do Paraná tais como: análise das formações paleozóicas com relação
à favorabil idade das mesmas para concentrações u ran if eras; a paleogeografia da bacia
como critério para seleção de áreas; síntese dos resultados obtidos através de
testemunhos de furos da Petrobrás (7.190 m); considerações sobre os resultados
obtidos através de rápidos reconhecimentos com viaturas nas áreas situadas a oeste e
norte de Ponta Grossa; algumas considerações sobre os primeiros resultados da
prospecção geoquímica nas áreas de Lajes, Caçapava do Sul e Encruzilhada do Sul.
Com base nestes estudos, foi estabelecido o programa de trabalho para o ano de
1970 e subseqüentes.
De início foram selecionadas como áreas prioritárias:
1) flanco leste da bacia, cobrindo 130.000 km2 nos Estados de São Paulo,
Paraná e Santa Catarina;
2) flanco sul, com 10.000 km 2 , no Rio Grande do Sul;
3) flanco W-NW, com 140.000 km 2 , nos Estados de Mato Grosso e Goiás.
Os trabalhos em 1970 tiveram o seguinte desenvolvimento:
I — Reconhecimento Radiogeológico com Viatura

A — Borda Lest
1.1-ÁREA DE RIO-CLARO-UNIÃO DA VITÓRIA-PORTO UNIÃO.
(100 km2—Autoportada 50 km) - A descoberta de um testemunho de um furo
estratigráfico da Petrobrás na área de Rio Claro (RCE-6) com 1 400 ppm de urânio, a
uma profundidade de apenas 19 m, chamou a atenção para esta área, que foi objeto de
um cuidadoso reconhecimento radiométrico.
Nas proximidades do furo de onde proveio a amostra nenhuma radioatividade foi
encontrada em superfície, o que não invalida a atenção especial que será dada à área
quando o DEM estiver em condições de executar sondagens no local.
Dentro do programa de reconhecimento da área foi encontrada uma nova
anomalia na estrada Rio Azul—Mallet, na zona de contato Serrinha—Morro Pelado,
confirmando mais uma vez a existência de um nível radioativo neste contato, fato já
observado desde o ano anterior por S. Saad (Reis. Anuais Equipe Ponta Grossa, 1969 e
1970).
Em conseqüência, foi programada uma campanha de aerocintilometria para toda
a faixa de afloramentos destas duas formações nos Estados do Paraná e Sta. Catarina,
com 33.000 km lineares de vôo.
1.2 - ÁREA DE LAJES-RIO DO SUL-BLUMENAU - (100 km2-Autoportada
50 km) - A existência de anomalias radioativas nos sedimentos afetados pela intrusão
alcalina de Lajes, já observada pelas equipes anteriores que trabalharam na ares, foi
confirmada neste novo reconhecimento em 1970 (S. Saad, Rei. Anual Equipe Ponta
Grossa, 1970).
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Paia testar i. geoqumiica como método, e para testar os contatos Rio Bonito Palermo e Serrinha--Moiro Pelado, que ocorrem na estrada Lajes-Rlo do Sul-Blumenau,
foi programada unia campanha de geoquímica geral.

B - Borda Oeste
1.3 - Á R E A
DE
ALTO GARÇAS-MINEIROS - (Reconhecimento
1.000 k m : ) — A existência de mapas recentes da Petrobrás cm escala 1:50.000
permitiu um melhor reconhecimento da faixa de afloramentos do Permiano de Mato
Grosso e Goiás (formação Teresina) sendo confirmada a existência de anomalias já
observadas por equipes anteriores, e descobertas outras.
A presença de anomalias radioativas, a semelhança dos sedimentos da borda
oeste com os da borda leste, onde a formação é potencialmente uranífera, a existência
de níveis radioativos dentro da formação Teresina, com 150 a 200 ppm de urânio nos
perfis de raios gama de furos da Petrobrás, foram razões que justificaram a
programação de uma campanha de aerocintilometria para a faixa do Permiano da
borda oeste, segundo A. C. Macie! (Rei. Equipe Aquidauana, 1970).
Foram programados 12.000 km lineares de vôo para os Estados de Mato Grosso
e Goiás, e o projeto foi entregue à CPRM para execução.
1 . 4 - Á R E A DE A Q U I D A U A N A - C A M P O GRANDE - - ( 5 0 0 k m : ) - Embora
nos perfis gama e nos testemunhos de sondagens da Petrobrás tenham sido constatadas
anomalias radioativas em determinados níveis da formação Aquidauina, como por
exemolo no furo Três Lagoas-MT, onde o perfil gama mostra um pico de 30 ;: r/n a
3.800 m de profundidade e cuja amostra de calha deu 150 ppm de urânio na análise,
no reconhecimento radiométrico da faixa de afloramento de Aquidauana entre Campo
Grande-Aqu>dauana e Bela Vista não foi encontrada nenhuma anomalia.
Talvez o fato se explique pela intensa lixiviação a que foram submetidos os
sedimentos em superfície e pela litologia extremamente homogênea da formação, na
faixa aflorante.
Segundo A. C. Maciel (Rei. Equipe Aquidauana, 1970), os resultados obtidos
excluíram temporariamente, mas não definitivamente, a formação Aquidauana das
formações consideradas interessantes para a prospecção.

C - Boraa Sul
1.5 - ÁREA DE CACHOEIRA DO S U L - C A Ç A P A V A DO SUL - L A V R A S DO
SUL -SANTA M A R I A - Segundo S. Saad (Rei. Anual Cquipe Ponta Grossa, 1969)
nos reconhecimentos radiométricos efetuados em 1969, ficou demonstrada a
existência de anomalias radioativas nos sedimentos da formação Rio Bonito, em
contexto geológico semelhante ao das Bacias Carbon íferas do Paraná e na formação
Santa Mana, onde já eram conhecidos indício 1 radioativos associados a restos de
plantas fósseis.
A região de Encruzilhada do Sul, considerada desde logo como a mais
promissora, foi objeto de uma campanha de geoquímica, seguida de geofísica. Em
agosto de 1970 foi iniciada a execução, pela CPRM, de uma campanha de 3.000 m de
sondagem.
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II — Prospecção Geoquímica Geral

A - Borda Leste
2.1 - Á R E A DO DOMO DE LAJES - Em 1966, foi realizada uma coleta
sistemática de amostras de aluviões em leitos vivos de riachos que drenam o domo de
rochas sieníticas da região de Lajes, em Santa Catarina, seguindo as recomendações
deixadas pelas Equipes de Prospecção Autoportada Ponta Grossa e Santa Catarina, que
em 1964 localizaram 18 anomalias próximas do referido domo.
Admite-se que a análise dos resultados obtidos com uma prospecção geoquímica
de aluviões, poderia delinear zonas onde ocorra urânio livre ou solúvel, as quais seriam
os guias para a descoberta de mineralização interessante, em virtude da conhecida
afinidade do urânio com rochas aicalinas.
Foram coletadas 306 amostras dentro de uma área de 1.700 km 2 , obedecendo a
uma malha aproximada de 1.000m de espaçamento. Os resultados nesta primeira
campanha não chegaram a uma definição sobre a potencialidade da área.
Em 1970, através da Equipe de Geoquímica do DEM, foram executadas
amostragens de solo de 500 m em 500 m, nas laterais esquerda e direita das estradas
carroçáveis, perfazendo 680 amostras de solo distribuídas nas laterais de 170 km de
estradas.
Os resultados obtidos, com a delimitação de 4 áreas com teores geoquímicos
anômalos, mostram claramente a influência da intrusão alcalína como fonte de urânio.
(G. C. Leite, Rei. Anual Equipe Geoquímica 1970).
Em conseqüência toda a área de influencia do domo alcalino foi anexada à faixa
sedimentar a ser coberta por uma prospecção aerocintilométrica progrcnada para
1971.
2.2 - ESTRADA LAJES-RIO DO SUL-BLUMENAU - Foram coletadas 650
amostras de solo de um lado e de outro da rodovia, de 500 m em 500 m, perfazendo
cerca de 170 km amostrados.
Segundo G. C. Leite (Rei. Anual Equipe Geoquímica, 1970), os resultados foram
inteiramente negativos quanto à presença de urânio em teores anômalos, embora a
estrada atravesse toda a coluna geológica desde o Cambro-Ordoviciano (Série Itajaí) até
o topo do Permiano (formação Rio do Rasto).
III — Prospecção Aérea
Através da Equipe de Geofísica do DEM, no final de 1969 e início de 1970
foram voadas no Paraná as áreas de Ibaiti—Figueira - 4.200 km lineares e 101
anomalias e a área de Teresa Cristina-Cândido de Abreu - 8.000 km lineares e 72
coornai ias.
As anomalias da primeira área estão distribuídas pelas formações Itararé e Guatá
(Carbonífero), Irati e Estrada Nova (Permiano).
Na segunda área as anomalias se distribuíram pelas formações Itararé, Guatá,
Irati, Estrada Nova, Teresina, Serrinha e Rio do Rasto.
IV - Verificação de Anomalias Aéreas
4.1 - ÁREAIBAITI-FIGUEIRA- Foram verificadas no terreno 50 das 59
anomalias assinaladas pela prospecção aérea, todas sem maior interesse para trabalhos
de detalhe.
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As 9 restantes encontram-se dentro da área que está sendo sondada, razão pela
qual deixaram de ser verificadas.
Segundo S. Saad (Rei. Anual Equipe Ponta Grossa - 1970), das 42 anomalias
assinaladas na extensão W, todas verificadas no terreno, algumas apresentam
características favoráveis tanto pela litologia como pela presença de mineralização
uranífera. É o caso por exemplo de anoma'idS correspondentes às zonas de carvão da
mineração Monte Alegre (Indústrias Klabin), que merecerão estudos mais detalhados,
inclusive com sondagens, (extensão SW da área Ibaiti—Figueira).
V - Topografia e Locação de Sondagens

5.1 - ÁREA IBAITI-FIQUEIRA-CURIÚVA - Tendo sido programados inicialmente 5.000 m de sondagem para a área em torno de Fiqueira, para execução
através do convênio CNEN-CPCAN, coube à equipe Ponta Grossa efetuar a locação dos
furos no terreno, trabalho esse realizado no 1? semestre de 1970. Foram locados pela
Equipe 25 furos, em malha de 800 m e 1.600 m, perfazendo um total de 36 km
levantados topograficamente.

VI - Sondagem

6 . 1 - Á R E A IBAITI-FIGUEIRA-CURIÚVA - Dos 5.000 m programados
inicialmente, foram perfurados pela Seção de Sondagem do DEM, de abril a setembro
de 1970, 900 m, num total de 9 furos.
A partir de setembro, o projeto inicial de 5.000 m, acrescido de mais 10.000 m
(total 15.000 m) foi entregue à CPRM para execução.
3 - RESULTADOS OBTIDOS — Os principais resultados obtidos até o finai de
1970, segundo S. Saad (Rei. Anual Equipe Ponta Grossa, 1970), foram:
- a mineralização uranífera nem sempre está ligada ao nível de carvão;
- as espessuras e teores encontrados em várias sondagens indicam valores
consideráveis;
- a presença de uraninita e uranocircita e os elementos traços V, Se, Pb, Zn, Cu,
etc, indicam uma excelente associação mineralógica;
- as características dos sedimentos constituídos pelas fácies arenosas parecem
indicar depósitos de paleocanais.
- a presença de pirita, restos vegetais e cimento calcífero também são favoráveis
para urânio.

Maciço Alcalino de Poços de Caldas — Minas Gerais
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Poços de Caldas adquiriu notoriedade mundial no domínio da geologia do urânio quando em 1952/53 foi verificado
que ocaldasito (baddeleyita + zircão) era uranífero, com amostras seletivas mostrando
um teor da ordem de 0,6 a 1 % de UoOg.
Em julho de 1962 a CNEN, através de seu Departamento de Exploração Mineral,
tomou a decisão de manter no Planalto de Poços ae Caldas uma equipe permanente de
prospecção, com o objetivo de apreciar com argumentos técnicos irrefutáveis, a real
1
mportância do caldasito como possível fonte supridora de matérias-primas nucleares,
' olocando num esquema compreensivo, os conhecimentos esparsos acumulados na
década de 1950.
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Para alcançar suas finalidades no menor espaço de tempo possível, a então criada
Equipe Poços de Caldas elaborou um completo e minucioso programa de trabalho,
pelo qual os vários métodos e técnicas utilizáveis numa busca racional de minerais
radioativos seriam sistematicamente aplicados.
O programa estabelecido para o Planalto Caldense visava, principalmente, à
descoberta de mineralizações de urânio mais atraentes que aquelas de caldasito, até
então largamente conhecidas e garimpadas em superfície para a obtenção do zircõnio.
Ficou estabelecido o seguinte plano geral de trabalho para o Planalto de Poços de
Caldas:
1. Compilação dos registros da prospecção aérea efetuada pela LASA em 1953, a
fim de delimitar as zonas mais interessantes, separando-se inclusive aquelas reconhecidamente tor if eras.
2. Levantamento sistemático dos antigos trabalhos de garimpagem, na escalade
1/1.000. Este levantamento afigurava-se indispensável ao conhecimento dos modos de
ocorrência na mineralização de caldasito.
3. Levantamento radiométrico a pé (em malha de 75 metros de espaçamento) e
levantamento geológico e tectônico da zona central do Planalto (cerca de 400 km 2 ) na
escalade 1/10.000 (Prospecção Pormenorizada).
4. Avaliação de um indício típico de caldasito (Brígidas) e dois ou três indícios,
em que a relação Zr/U fosse diferente,com mineralização capaz de levar a ocorrências
econômicas, pela aplicação de métodos superficiais pormenorizados na escala 1/1.000,
tais como: mapa radiométrico (em malha de 6 x 6 m ) ; medidas de resistividade das
rochas; amostragem de solos para geoquímica; abertura de trincheiras, etc.
5. Levantamento aéreo com helicóptero das zonas Setentrional e Meridional do
Planalto, num total de cerca de 300 k m 2 , a fim de dar o arremate final à prospecção
das intrusivas alcalinas de Poços de Caldas.
6. Execução de furos de sondas rotativas nas ocorrências referidas acima, com a
finalidade de avaliar a evolução do caldasito em profundidade e sua relação com as
rochas encaixan.es, bem como delimitar volume, tonelagem e recuperação econômica
do urânio.
Em conformidade com a metodologia aplicada aos serviços de Poços de Caldas,
seu pessoal foi organizado em equipes, tendo cada uma delas uma finalidade específica,
SOÜ uma coordenação única chefiada pelo geólogo Astúrio Garcia de Oliveira.
Ao finalizar o ano de 1965, decorridos, portanto, três anos de trabalhos
orientados para objetivos expressos e bem definidos, pôde o DEM acumular uma soma
considerável de dados que testemunham perfeitamente todo o seu esforço em
solucionar, o mais depressa possível, o problema do maciço alcalino de Poços de
Caldas. Estes trabalhos podem ser sumariados do seguinte modo:
a) Levantamento dos antigos trabalhos de garimpagem
(topografia, radiometria, mineralogia e petrografia) na
escala de 1/10.000, 1/1.000, 1/500 ou 1/20
39 setores
b) Levantamento radiométrico a pé, na malha de 75 m e na
escalade 1/10.000
388,8 km 2
c) Levantamento geológico pormenorizado na escala de
1/10.000
362,7 km 2
d) Classificação de indícios
3.516 indícios
e) Amostragem de geoquímica
4.335 amostras
f) Mapas topográficos, na escala de 1/1.000
430 Ha
g) Mapas radiométricos (em malha de 6 x 6 m), e escala de
1/1.000
254 Ha
h) Trincheiras
1.355 m 3
39

i) Geofísica (medidas de resistividade)
10.390 m 3
j) Levantamento geológico na escala de 1/1.000
169 Ha
k) Aerocintilometria com helicóptero (46 horas)
682 km Lineares
I) Furos de sonda
1.672 m
A análise dos trabalhos de prospecção pormenorizada até 19653 permitiu desde
logo uma série de conclusões, das quais podemos destacar as seguintes:
a. Existe predominância de mineralização radioativa filoniana no tingu^íto
(fácies sienítico fino) quando próximo do contacto destas rochas com o foiaito (fácies
sienitico médio a grosso).
b. Há de uma maneira geral uma correspondência entre os valores anômalos da
radioatividade e as áreas de topografia acidentada.
c. Existe um controie estrutural da mineralização correspondente a eixos
tectônicos orientados segundo duas direções preferenciais: N 25 W e N 45 E.
A interpretação final dos resultados conseguidos pelos trabalhos de Avaliação em
5 indícios (Taquari, Erigidas,N-O2, ind. 70 eAgostinhc), aliada às informações obtidas
pelos ensaios de tratamento efetuados pelo IPR, em Belo Horizonte, demonstraram
que o caldasito clássico (Brígidas, Serrote, Cocai, e t c ) , não têm significado econômico
como fonte de urânio, no estado atual da técnica. Entretanto, a comprovação
definitiva dessas investigações exigiria o estudo de um ou mais setores-teste.
A hipótese, orientadora de todas as pesquisas do DEM no Planalto, de se poder
encontrar mineralizações diferentes do caldasito clássico conhecido, foi coroada de
pleno êxito.
Desde 1964 já se sabia que existem pelo menos 3 outros tipos de ocorrências
radioativas ligadas a minerais de urânio:
a. Uma, a Nordeste, ligada aos tufos vulcânicos com controle estratigráfico e
litológico (N 02-Seção A).
b. Outra, na zona Central, estendendo-se sobre uma grande superfície. Sua
origem e o interesse que poderia ter eram ainda desconhecidos em 1965 (Taquari).
c. Finalmente, foi constatado outro tipo de mineralização, de urânio amorfo,
associado a pirita, fluoríta, pequeníssimos veios de molibdenita e caldasito microcristalino.
Esta mineralização, a melhor estudada pelo DEM, foi definida por furos de
sonda, abaixo dos "filões queimados" (óxidos de ferro e manganês), no Campo de
Agostinho. A mineralização está ligada a uma brecha com espessura média de dois
metros e com uma extensão superficial medida de mais de 300 metros.
A estrutura míneralizada foi estudada por furos de sonda nos níveis de 12, 25 e
45 metros, registrando-se radíoatividades médias de 500 a 1.000 chs/seg. AVP, sendo
mais de 4.000 chs/seg. AVP, o valor máximo médio.
O teor químico médio em UoOg, é da ordem de 1 a 2% e a solubilidade em
ataque simples chegou a 80%.
Tornou-se imprescindível, então, definir com ensaios cuidadosos de tratamento
de minério, se o urânio era ou não facilmente solubílizável, ou seja, se o minério era ou
não refratário.
Caso estes estudos comprovassem uma quantidade suficiente, de urânio
facilmente líxiviável, poder-se-ia pensar na existência da primeira jazida brasileira de
urânio. Para melhor definir as características da eventual jazida e fornecer lotes de
minério para tratamento f ísico-químico em escala semi-piloto, foi elaborado então um
projeto de abertura de uma galeria de pesquisa.
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2 - Trabalhos Realizados no Período 1966/1970
No ano de 1966 a Equipe Poços de Caldas desenvolveu suas atividades,
apoiandu-se rios planos de ítabalhos e resultados obtidos nos exercícios anteriores.
Segundo A. G. Oliveira (Rei. Anual da Equipe Poços de Caldas, 1966) foram
realizados os seguintes ..erviços:
A) Prospecção Pormenorizada
B) Avaliação de Indícios
Cí Levantamento de Antigas Minerações
A) PROSPECÇÃO PORMENORIZADA - Esta prospecção constituiu-se de trabalhos de levantamento geológico e radiométrico a pé (em malha de 75 metros de
espaçamento) registrados sobre fotografias aéreas na escala de 1:10.000, prospecção
cobrindo em 1966, apenas uma área de 27 quilômetros quadrados com radiometria e
45,2 k m ' de geologia.
Corresponderam tais serviços a dois setores selecionados pelos trabalhos de
levantamento de antigas minerações e de aerocintilometria com helicóptero, efetuados
em 1965.
Com esses trabalhos encerrou :o de maneira definitiva a Prospecção Pormenorizada sobre os 410 k m : do Planalto de Poços de Caldas, que deveriam ser investigados
por este método.
0 grupo incumbido desse serviço ainda procedeu aos trabalhos de classificação
de Indícios, assim distribuídos:
Indícios puntuais
160
Indícios em manchas
768 ha
A tabela, a seguir, dá uma idéia das atividades da equipe de Prospecção
Pormenorizada, desde 1962 até 1966:

ANOS

1962

1963

1964

Budiometria

7,1 km2

111,9 km2

181.5 km2

95,7 km 1

204,7 km2

Geologia

X

Classificação
de Ind. Puntuais

X

Classificação
dp Indícios
em Mancha

343

Ind.

211

Ind.

x

1966

TOTAL

88,3 km2

27,0 km2

415,8 km2

62,3 km2

45,3 km2

408,0 km2

1065

163

Ind.

1870,0 ha

160

Ind.

768,0 ha

877

Ind.

2638,0 ru

As conclusões mais importantes observadas, após o término da Prospecção
Pormenorizada, podem ser assim resumidas:
a. Os níves radiométricos mais elevados e de distribuição homogênea, estão
localizados em áreas de rochas alcalinas com granulação fina (tinguaíto e fonolito).
b. Os valores radiométricos mais altos foram constatados em áreas de rocha
alterada (rocha potássica, proveniente da alteração hidrotermal de tinguaítos e
fonolitos).
c. Existe uma correspondência entre valores anômalos de radioatividade e áreas
de topografia acidentada.
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d. A distribuição geral das anomalias obedece a um controle tectònico seguindo
dois eixos principais:
N25?WeN45?E.
e. A litologia dominante na área prospectada é o tinguaíto, seguido do foiaíto,
rocha potássica e tonolito.
f. Os tufos, brechas, aglomerados vulcânicos e arenitos ocupam áreas restritas.
g. Finalmente, observou-se que a repartição das diversas formações no caldasito e
filões oxidados (filões queimados) obedece a um zoneamento em sua distribuição, a
partir dos limites do dique anelar em direção ao centro do Planalto, onde estão
localizados os espessos diques de magnetita do Morro do Ferro.
B) - AVALIAÇÃO DE INDÍCIOS - Tiveram prosseguimento os trabalhos de
Avaliação de Ind.cios nos seguintes campos.
Agostinho
C - 03
Taquari
C - 10
Indício 70
C-03
Mancha " A "
C - 04
Tufos
N - 02 Seção A
Indício A
C - 04
OBS.: - A nomenclatura atribuída a cada campo foi organizada pelo DEM no sentido
de facilitar as operações. Assim, foram consideradas: Zona Norte (IM), Zona Central (C)
e Zona Sul (S). Cada uma destas zonas foi dividida em setores, por exemplo, C-03
eqüivale a Zona Centnl, setor 03.
AGOSTINHO C-03 - Até 1966, foi o campo mais interessante e melhor
estudado do Planalto Caldense, pelo fato de apresentar um tipo de mineralização de
urânio diferente do "caldasito clássico" referido anteriormente. Trata-se de óxidos
amorfos de urânio associados à pirita, fluorita e molibdenita. Segundo determinações
da Seção de Cristalografia do DEM, o mineral de interesse parece ser um silicato de
urânio (cálcio-ucilíta: 2CaO2UO3 5 S ^ I ^ O ) , descoberto na Rússia em 1958.
A mineralização está ligada em superfície aos filões oxidados em ferro e
manganês (filões "queimados") com diferenciações locais de caldasito de baixo teor em
Zr O2 • A rocha encaixante é a rocha "potássica", proveniente da ação hidroterma!
intensa sobre as fácies finas (tinguaíto e fonolito).
De uma maneira simplificada, a mineraliz ,vao de Agostinho, em si'perficie,
corresponde principalmente a uma sucessão ae ve.os oxidados em ferro e manganês,
com ou sem caldasito, apresentando uma direção geral N65°W. Estes veios são
truncados por um sistema de falhas, de direção NS, que formam na fácies fina, uma
espécie de enriquecimento ou " n ó " de mineralização.
Esta sucessão de veios foi estudada em profundidade através de 26 furos de
sonda, em diferentes níveis, até 100 metros de profundidade, numa extensão de
aproximadamente 600 metros. Corresponde a uma brecha filoniana de mergulho
subvertical, de espessura média de 1,5 metros e teor médio de 1,5% de U } 0 « .
A área em Avaliação até 1965, com pouco mais de 35 hectares, foi ampliada para
70 hectares após as investigações de 1966. O campo caracteriza-se geomorfologicanente por um relevo rejuvenescido, com predominância da "rocha potássica", em
contato com maciços de foiaíto.
Os resultados obtidos em Agostinho até 1966 foram animadores, com uma
tonelagem medida em torno de 200 toneladas de urânio metálico, o que determinou a
intensificação das pesquisas nesta área, inclusive com a programação de abertura de
uma galeria de exploração e a utilização de cerca de 1.500 metros de sondagens.
TAQUARI - C-10 - Esta é uma das maiores anomalias reveladas no Planalto,
pelo levantamento da LASA realizado em 1953.
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Sua verificação posterior por trabalhos de superfície e de 29 sondagens rotativas
com recuperação de testemunhos, realizadas pelo DNPM, mostrou que:
1? — As fortes variações de radioatividade eram devidas mais a fatores de
superfície, tais como a grande quantidade de blocos de caldasito espalhados na área.
2? — As mineralizações em profundidade são principalmente devidas a uma
brecha filoniana de foiaíto e tinguaíto com presença de abundante pirita e fluorita, e
ainda a fenômenos de impregnação das rochas por materiais radioativos, até níveis bem
profundos.
A Equipe Poços de Caldas limitou, no Taquari, uma área de trabalho de cerca de
170 hectares, dividindo-a em três seções, correspondentes às três folhas de Avaliação
do campo.
Os levantamentos efetuados até 1966 (geologia, radiometria, geofísica, geoquímica, escavações e sondagens), em se tratando de uma área muito grande e de
características geotectônicas bastante complexas, conduziram a resultados pouco
seguros, o que não permitiu a elaboração de uma síntese cepaz de fornecer conclusões
importantes.
Entretanto, em função dos dados fornecidos pelos levantamentos geológicos, foi
possível concluir que:
1 o —Existe uma direção tectõnica principal (N65?E), caracterizada por largas
faixas condutoras que, em superfície, nem sempre aparecem como a direção mais
mineralizada.
2? — As manchas anômalas, algumas das quais de grande amplitude, são
preferencialmente orientadas segundo a direção NS, a qual aparece no levantamento
geof ísico como direção secundária.
3? — Praticamente todas as anomalias estão localizadas em áreas de foiaíto
hidrotermalizado e apresentam-se, nos trabalhos de trincheiras, mais como faixas
radioativas do que propriamente como filões.
4? - A presença de tais mineralizações parece obedecer a um controle misto
(litologia e tectônica) extremamente complicado, em face das inúmeras direções de
fraturamento existentes e da grande alteração das rochas em quase toda a área.
INDÍCIO "70" DO SETOR C/03 - Trata-se de uma rede complexa de filões
oxidados, com caldasito de baixo teor, onde os valores radiométricos no interior de
algumas trincheiras, alcança até 1.900 choques por segundo (AVP).
Geologicamente, este indício é representado pela presença de "rocha potássica"
(tinguaíto hidrotermalizado), apresentando várias direções de diaclasamento e outras
manifestações tectônicas.
A radioatividade cai sensivelmente em profundidade (de 1.900 para pouco mais
de 400 choques por segundo) e a rocha, muito alterada, não permitiu a recuperação de
testemunhos que possibilitassem um estudo rr,ais completo da natureza e do
comportamento das respectivas mineralizações.
Nestas condições, novas sondagens em níveis mais profundos foram previstas
para a área do Indício " 7 0 " , após a abertura de mais algumas trincheiras, no sentido de
uma melhor definição das características e do valor desta anomalia.
MANCHA "A"
DO SETOR C-O9- Durante os trabalhos de radiometria
pormenorizada realizadas no Setor " 0 9 " da Zona Central, em 1963, foi constatada a
presença de uma vasta área, correspondendo a uma mancha anômala, de va.jres
radiométricos superficiais muito elevados (até 7.500 choques por segundo - AVP).
Esta anomalia forma, juntamente com a do Taquari, um eixo tectônico
Taquari-Mancha " A " do C-09 de direção geral N45?E, numa região onde predominam
a "rocha potássica" e o foiaíto.
Uma campanha preliminar de amostragem geoquímica em malha de 80 metros
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revelou uma certa dispersão de urânio solúvel, porém, com contrastes relativamente
fracos, isto é, um valor máximo de 40 ppm num "back ground" de cerca de 12 ppm.
Quanto aos trabalhos de Avaliação de Indícios, só puderam ser executadas as
seguintes etapas:
a) Topografia (planimetria e altimetria), na escala de 1/10.000;
b) Levantamento radiométrico em malha de 6 por 6 metros de espaçamento;
c) Levantamento geológico detalhado, em folhas cobrindo áreas de 30 por 30
••"ietros;

d) Campanha de amostragem geoquímica com a coleta de 606 amostras, segundo
I/Ó malh i de 20 pui 30 metros.
O i:'vantamen:c radiométrico revelou uma sétie de manchas anômalas, orientadas
r
.;\;i..ido as direções, NS, EW, N45. E e N45.W. Estas manchas correspondem geralmente
i filões ou grupo de filões oxidados e mais raramente, a blocos rolados.
A naior pai te da áiea, de acordo com o levantamento geológico e coberta por
u-na '.'spessa camada de solo laterítico, onde ocorrem freqüentemente blocos de "filões
queimados". Assim, os afloramentos são raios e constituídos das seguintes rochas, na
ordem de abundância: "rocha potássica", fo ; aíto hidrotermalizado e tmguaíto.
TUFOS N-02 - SEÇÃO "A" - O interesse por esta área, surgiu após os
trabalhos de reinterpretação do levantamento da LASA, de 1963. 0 levantamento
radiométrico detalhado revelou, posteriormente, uma sucessão de manchas anômalas,
alinhadas ao longo de uma falha de direção geral N45-50. W, que corta rochas
piroclásticas e algumas ocorrências de arenito.
Os serviços de Avaliação executados até 1966, inclusive com 13 furos de
sondagem de pequena profundidade, não apresentaram, entretanto, resultados muito
promissores. Apenas 5 destes furos confirmaram a continuidade da mineralização em
profundidade, porém, com valores radiométricos relativamente fracos.
Do mesmo modo, a maioria das faixas radioativas determinadas pelos trabalhos
de escavações parecem ligadas mais a uma simples disseminação de minerais radioativos
nas rochas alteradas, do que à presença de filões propriamente ditos, e as estruturas
definidas pelo levantamento geofísico, em grande numero, revelaram-se igualmente
estéreis pelos serviços de subsuperfície (sondagem).
Nestas condições a importância desta área em avaliação era ainda pequena e
precisaria ser melhor definida através de mais algumas sondagens, de preferência em
níveis mais profundos.
INDÍCIO "A" - SETOR C04
Em função dos dados obtido:, em Agostinho,
foram selecionadas no setor de Tamanduá, Moirões e Vilela, mais duas árees de
avaliação de indícios, das quais apenas uma (Indício " A " do Setor C04) teve seus
trabalhos iniciados em 1966, através de uma campanha preliminar de amostragem
geoquímica.
As considerações de ordem geotectònica e mineralógica de superfície, emitidas
para o caso de Agostinho são válidas para este Indício. Entretanto, quanto a
radioatividade, deve-se salientar que os valores radiométricos são bem mais elevados,
alcançando, em alguns pontos cerca de 4.000 choques por segundo (AVP).
Este Indício apresenta uma área de aproximadamente 50 hectares numa regi?o
de relevo suave, onde a "rocha potássica" e o tinguaíto são as fácies dominantes.
Os vestígios de antigas minerações neste local, ao contrário dos campos de
Tamanduá, Moirões e Vilela, são escassos e apenas muito superficiais, o que mostra o
pouco interesse despertado pela área como fonte de minério de zircònio de alto teor.
Assim, a campanha de amostragem de solos realizada em 1966 serviria
principalmente para mostrar se existe neste indício urânio sob forma solúvel, ou então
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se as altas radioatividades registradas eram devidas unicamente a outros tipos de
mineralizações radioativas, tais como o caldasito típico e mesmo o tório.
Em síntese, os trabalhos de avaliação de indícios da Equipe de Poços de Caldas,
podem ser sumariados com os resultados quantitativos, correspondentes ao ano de
1966, abaixo referidos.
Os levantamentos planimétricos totalizaram 127,8 hectares e os altimétricos
(topografia) 85,2 hectares. Os levantamentos radiométricos feitos em malha de 6 por 6
metros de espaçamento, totalizaram 166,7 hectares ao nível do terreno e 16,1 hectares
à profundidade de cerca de 60 cm.
Os levantamentos geológicos, em malha de 30 por 30 metros de espaçamento,
totalizaram 151,1 hectares.
Para as investigações gooquímicas foram coletadas 1.307 amostras e para
pesquisas geofísicas foram feitas 1.660 medidas. Foram abertas trincheiras que
corresponderam a um volume de 1.770,6 metros cúbicos de terra escavada.
As sondagens, no exercício de 1966. totalizaram 845,5 metros perfurados.
C - LEVANTAMENTO DE ANTIGAS MINERAÇÕES - Foram examinados
1.890 metros de testemunhos de sondagem efetuada pelo DNPM no campo do Taquari
e 66 metros provenientes do campo de Tamanduá.
Foi realizado o mapeamento pormenorizado (geologia e radiometria) da galeria
executada pelo Engenheiro de Minas RESK FRAYHA, do DNPM, no campo do
Taquari, bem como de duas escavações existentes no local. Este trabalho auxilioi. a
compreensão dos fatos geológicos ocorrentes no Taquari.

1967

Em 1967 a equipe desenvolveu suas atividades apoiando-se nos resultados
dos trabalhos obtidos no ano de 1966 (A. G. Oliveira, Rei. Anual DMPC, 1967).
As operações destinavam-se essencialmente a Avnüação de Indícios e à medição
do urânio contido no Planalto, utilizando todos os métodos geológicos. 0 DEM já
havia medido uma tonelagem superior a 380 t de urânio metálico e o objetivo dos
trabalhos foi ampliar essa reserva.
Foram reiniciados os trabalhos de abertura de trincheiras em Agostinho (C/03>,
Taquari (C/10), Indício 70 (C/03) e iniciada a avaliação do indício do Campo de
Moirões (C/04).
Em dados numéricos pode-se resumir o desenvolvimento dos trabalhos em Poços
de Caldas, em 1967 da seguinte maneira:
a) topografia
área
Altimetria
100,88ha
Planimetria
98,38 ha
Total
b) plano contador
Malha
Preliminar
Total
c) geofísica
Resistividade
d) geologia
geologia de detalhe
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e) trincheiras
Avaliação
1.762,60 m 3
f) antigas minerações
Levantamento
g) sondagem
Perf ilagem radiométrica
3.800 m
0 Indício ' A " do Setor C/09 inicialmente foi relegado a um segundo plano,
apesar de sua importância, pois a grande distância e a péssima condição das estradas
de acesso dificultaram os trabalhos no ano.
Entretanto, a partir de julho, os indícios ' A " dos setores C/04 e C/09, devido
aos altos teores de urânio aí encontrados, foram atacados com vigor.
Foi concluída a campanha de sondagem contratada com a Firma
' SONDOTÉCNICA, Engenharia de Solos S/A" que no prazo de 8 meses perfurou
nas áreas de Agostinho, Moirões, Indício " A " do Setor C/04 e seção " A " do setor
N/02, 38 furos perfazendo um total de 2.999,88 metros.
A recuperação média dos furos foi de 49%, muito aquém da prevista em
contrato. Esta baixa recuperação não permitiu um estudo mais detalhado da
mineralização e a determinação de um teor representativo, para cálculos de
tonelagem.
Em adição a esse total, a Seção de Sondagens do DEM efetuou mais 485 m de
sondagem rotativa a diamante e 215 m a Wagon Drill, conseguindo uma recuperação
bastante superior à SONDOTÉCNICA.
A Conclusão destas campanhas de sondagens e os testes de aproveitamento
feitos pela Administração da Produção da Monazita na sua Usina em São Paulo
deram uma melhor idéia do real valor do minério de Poços de Caldas.
No campo de Agostinho, cuja reserva média até 1966 era de 200 t de urânio
metálico, obteve-se dados que permitiram ampliar essa reserva para 400 t. A abertura
de uma galeria, projetada desde 1965, não foi concretizada em 1967 devido a
dificuldades de ordem administrativa.

1968
No decorrer de 1968, os trabalhos de prospecção no Maciço Alcalino de Poços
de Caldjs, foram concentrados sobre indícios onde o tipo de mineralização se
assemeha àquela descoberta em Agostinho.
De acordo com A. G. Oliveira (Rei. Anual DMPC, 1968), neste campo, o mais
importante do Planalto Caldense, foi atingida a última fase de prospecção, sendo
iniciado o poço de pesquisa de 40 metros para acesso à galeria horizontal de onde
sairia o minério para tratamento físico-químico em escala semi-industrial.
Os objetivos principais desta galeria, foram:
1) Observação direta do minério, tanto no que diz respeito à geometria como
ao tipo de mineralização.
2) Coleta de amostras representativas, uma vez que a recuperação dos testemunhos de sondagens rotativas era muito baixa. A radioperfilagem permite determinar a espessura e o teor com certo grau de precisão, mas é necessário obter
amostras representativas para análises químicas. Estas análises permitiriam fazer uma
reta de correspondência teor radiométrico/teor químico com muito mais precisão.
3) Retirada de cerca de 20 toneladas de minério para um teste de tratamento
em escala semi-industrial. Os testes feitos em diversos laboratórios mostraram que o
minério de Agostinho era altamente solúvel. Senão vejamos:
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- Testes realizados no Laboratório do DEM pelo químico Augusto Baptista:
Ácido a 10%
HCI
HN03
H 2 SO 4

Recuperação de U,O S
88,6%
88,3%
79,7%

Deste total, 14% é solúvel em água. Estes testes foram feitos com ácido a frio.
Teste feito no Laboratório de IPR de Belo Horizonte.
H 2 SO 4

'!>•> U3O8 recuperado
80
75
75
78
84
150
74
80
P4
100
76
150
a 10% granulometria de 150 mesh = 85%

Granulometna
80
150
80
100

5
5
10
10
10 #

20
20
20
(*) Melhor rendimento - c/H 2 SO 4

Como se vê, estes resultados eram altamente promissores, porém era necessário
um teste mais completo em escala industrial a fim de se conhecer o comportamento
real do minério.
Além do Campo de Agostinho, foram estudados sistematicamente, em 1968, 7
(sete) indícios. Destes, 4 (quatro) foram eliminados por terem sido considerados sem
interesse econômico nas condições atuais, restando o Campo de Taquari, Setor C/03,
Setor C/08 e Setor C/09 (a ser retomado) para continuação das pesquisas.
No Setor C/08, os resultados das análises químicas de amostras de trincheiras
foram excelentes, tendo sido observados valores de 0,17 a 0,19% de L^Os, não
havendo desequilíbrio em relação às análises radiométricas.
O quadro, abaixo, mostra as realizações da Equipe no decorrer de 1968.

Agostinho Taquari
Sondagem
Trincheiraslm )
Altimeria (Ha)
Planimetria (Ha)
Radiometna Preliminar
Radíometria (Ha)
Geologia (Ha)
Geofísica (Ha)
Galeira (m J )

312
—
_

1.023
73
-

—
—
_

10
7.5
-

4,4
88,34

10
-

C/02

C/03

205

517
524

163

42
12,6

42

40
14,7
-

62

7,2

21
-

42,5
46,7

C/08

Totais
2.057

58
—
11,3
11,3
—
-

818
42
75,9
102
76,0
46,7
42,6
88,34

1969
Segundo A. G. Oliveira, (Rei. Anual DMPC, 1969), durante o ano de 1969, a
Equipe de Campo de Poços de Caldas, deu prosseguimento ao seu proMrama de
avaliação de indícios, previsto nas seguintes áreas prioritárias do Planalto Caldense:
47

a) Campo de Agostinho - C/03/AGT I e I I ;
b) Campo de Taquari - C/10/TKR;
c) Indícios " 7 0 " e " P " Setor C/03;
d) Indícios " C " e " D " Setor C/08.
Entre estas atividades, evidentemente aquela em desenvolvimento no Campo
de Agostinho (C/03/AGT-I) se destacou como de maior importância para o pessoal
técnico da CNEN envolvido diretamente com a prospecção e a exploração mineral.
Referimo-nos às obras da galeria subterrânea que interceptando a mineralização à altura do nível - 40 metros, possibilitou a retirada de 120 t de minério de
bom teor, produzidos em 45 metros de desmonte, ao longo de um dos filões
reconheci tos em superfície, por radiometria, geologia, geofísica, trincheiras e sondagens.
A tonelagem total a ser liberada até o final dos trabalhos (100 metros de
galeria), bem como a amostragem sistemática de teto, metro a metro, e os estudos
geoestruturais, constituiriam os dados principais capazes de decidir, após os ensaios
de tratamento preliminares (escala semi-industrial), a viabilidade econômica do
aproveitamento da nova ocorrência descoberta pelos trabalhos do DEM.
Quanto às campanhas de prospecção, ficaram concluídas as pesquisas até o
nível das sondagens na faixa anômala da parte sul do Campo de Taquari e os
reconhecimentos preliminares à altura do nível 20 metros nos Indícios " C " e " D "
do Setor C/08 e " P " do Setor C/03.
No Indício " 7 0 " foram retomados os trabalhos de radiometria e geofísica,
preparando a área para as campanhas de escavação de trincheiras e sondagens,
previstas para o ano seguinte.
Os trabalhos desenvolvidos pela Equipe nas áreas citadas permitiram uma série
de conclusões, a saber:
Avaliação de Indícios - A faixa filoniana pesquisada no Campo de Taquari,
encerra o mesmo tipo de mineralização conhecida no Campo de Agostinho, porém
com teores em U3O3 bem mais baixos. Isto significa dizer que o potencial uranífero
naquela área, por enquanto, e até que sejam valorizadas as 2 folhas restantes do
Campo, fica limitado a uma tonelagem
não muito expressiva, ou seja, cerca de
150tde U3O8.
Nos Indícios " C " e " 0" do Setor C/08, o tipo de ocorrência avaliada por
sondagens e trincheiras, corresponde a uma espécie de impregnação da "rocha
potássica", até a profundidade de 40 metros.
Nenhuma estimativa de reserva foi ainda feita, nestas áreas, porque os serviços
de sondagem executados, não conseguiram qualquer recuperação de testemunhos
para a determinação de teores e um melhor estudo da mineralização em profundidade. Esta nova espécie de concentração uranífera em faixas de até 6 metros de
largura é entretanto bastante promissora e merece um estudo mais detalhado, o que
ió será possível através da abi tura de poços segundo uma malha sistemática.
O prolongamento SE do Campo do Agostinho (Agostinho II), ainda não está
convenientemente estudado para que se possa ter uma idéia definitiva sobre sua real
importância. Os primeiros furos de sondagens curtas executados numa pequena parte
do indício, porém, não apresentavam resultados muito animadores, uma vez que
foram locados em anomalias pouco significativas.
De qualquer modo, a maior parte da área com aproximadamente 30 ha, já está
eliminada, em virtude de corresponder a uma litologia pouco favorável, com a
presença de rocha fresca a pequena profundidade.
Os Indícios " 7 0 " e "?" do Setor C/03 poderiam ainda revelar resultados
importantes, dependendo do desenvolvimento das campanhas de sondagens previstas
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para 1970. Estas áreas são, em princípio, favoráveis à incidência de uma mineralização do tipo Agostinho, mas a espessa cobertura de solo e a profunda alteração das
encaixantes dificultam bastante o andamento dos trabalhos de pesquisa em superfície.
Galeria de Pesquisa - Os serviços de desmonte avançaram em ambos os ramos
da galeria no filão, com uma produção diária de aproximadamente 10 t de minério.
A extensão filoniana iá explorada alcançou 45 metros, liberando 120 toneladas
de minério com teor médio de 0,22% U 3 O 8 e 0,86% Mo O} respectivamente.
A possança filoniana é da ordem de 1,5 metros em média, porém, varia desde
0,40 metros até mais de 3,5 metros, em virtude de falhamento com rejeitos de 1 a 2
metros lateralmente.
0 material mineralizado é sempre mais denso quanto mais rico se apresenta
em fluorita, pirita e minerais de molibdênio, o que é aliás compreensível. Esta maior
densidade, entretanto, nem sempre implica num maior enriquecimento em urânio,
embora boa parte da fração uranífera esteja ligada a um mineral secunciírio de
molibdênio.
Ao contrário do que se admitia inicialmente, a quantidade de molibdênio sob
a forma de molibdenita é insignificante, pelo rmnos à altura deste nível - 40
metros, predominando, ao longo de todo o filão os produtos secundários jordsita e
ilsemanita.
A fluorita negra, bem cristalizada, só aparece sob a forma de pequenos cristais,
atapetando pequenas aberturas no próprio minério, porém não parece ser uranífera,
uma vez que não apresenta radioatividade anômala.
O minério, quando exposto às condições de superfície, se altera facilmente,
absorvendo ou liberando água, através de micro-fraturas, o que o torna muito friável
e com uma coloração azul, em virtude da rápida mudança da jordsita em ilsemanita,
muito solúvel em água comum.
O quadro que segue mostra o progresso dos trabalhos de Avaliação de Indícios
no Planalto (àldense no ano de 1969:
Campo

AGT-I
IndC
IrtdD
IndP
AGT-II
Ind 70
TKR
Total

Trinch.
!m3)

Sond.

Radiom.
(Ha)

Geol.
(Ha)

Geof.
(med.)

Topog.
(Ha)

Galeria
(m)
52,8

339,72
-

1.233,05
534
177,74 4.049,24
299,50
341,85
517,46 6.457,64

11,5
11

-

11

11,5

28,4
22,5

28,4

1.620
990

128,4
22,5

73,4

28,4

2.610

173,4

52,8

1970
Em 1970 dois fatos importantes foram assinalados em Poços de (àldas:
1) a cubagem da primeira reserva do material urano—molibdenífero do Campo
Agostinho.
2) início dos estudos de tratamento com a contratação de firmas americanas
para o estabelecimento do fluxograma químico para extração das substâncias úteis
contidas.
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Segundo o Rei. Anual do DMPC, elaborado por A.G. Oliveira, foram os
seguintes os trabalhos realizados no ano de 1970:
1 — Campo de Agostinho - Foram abertos 75 m de galeria e perfurados
1.667 m de sondagens.
O programa de sondagem procurou bloquear a extensão útil da área, em
avaliação no seu prolongamento SE. possibilitando um melhor reconhecimento dos
filões de interesse até profundidades superiores ao nível -80 m.
Um dos furos mostrou que a mineralização persiste até o nível - 150 m,
embora corn valores radiométricos menores.
A galeria G-1, ao nível - 40 m, terminada em maio, permitiu a extração de
500 t de minério cuja análise média, feita pelo IPR, é a seguinte:
0,202 % U3O8
0,780 % MoOj
0,05 % V2 Oj
4,28 % ZrO2
0,05 % ThO2
A espessura média do filão é da ordem de 2 m, variando entretanto, desde
0,5 m até 3,5 m.
Constatou-se ainda haver uma relação %U3O8 /Mo0 3 = 1/4.
A galeria G-2, situada no flanco do prolongamento SE do Campo, iniciada em
meados do ano, encontrou, além do filão principal, outro com mesma potência e
cuja análise radiométrica apresentou um teor equivalente de 0,52%U3Os.
Em linhas gerais a mineralização "tipo Agostinho" corresponde a uma brecha
filoniana de mergulho subvertical e espessura média de 2 m, encaixada em tinguaíto
hidrotermalizado.
O urânio, sob forma mineralógica ainda desconhecida, se apresenta finamente
disperso e em estreita associação principalmente com fluorita negra, pirita microcristalina, minerais de molibdênio (jordsita e ilsemanita), vanádio e zircônio.
Depois do urânio, o molibdênio é indiscutivelmente o constituinte mineral
mais valioso; em virtude de seus altos teores e sua extratibilidade, uma vez que é
solúvel em água, deverá integrar a economicidade do beneficiamento do minério.
O cálculo da reserva da faixa já reconhecida do filão principal do Campo de
Agostinho (600 m) até a profundidade de 90 m apresentou: U3O8 - 700 toneladas
MoQ 3 = 1.759 t.
Se considerarmos que já foi constatada a persistência da mineralização até o
nível - 150m, a existência de um segundo filão com a mesma espessura que o
principal e que a extensão total do Campo de Agostinho não foi ainda pesquisada,
conclui-se que o potencial urano-molibdenífero do Campo de Agostinho, poderá
facilmente duplicar-se.
O potencial do Planalto, face aos outros indícios que também apresentam
mineralização "tipo Agostinho" poderá alcançar valores da ordem de 5.0001 de
U3O8 e 20.000 t de Mo O 3 .
2 - Campo de Taquari - Foram realizados 208 m3 de trincheiras, 4.755 m de
sondagens testemunhadas e 7.935 m de sondagens não testemunhadas.
A abertura de trincheiras possibilitou a redução da área de interesse de 100
paia 50 ha, uma vez que se verificou que grande parte das manchas radioativas
estavam ligadas exclusivamente a fenômenos de poluição da espessa camada de solo
eluvionar por fragmentos de caldasito e "filão queimado".
Nesta área destacam-se duas direções principais de mineralização:. A primeira,
N10-20E, corresponde a uma faixa filoniana que atinge mais de 10 m de largura, e a
sondagem mostrou que, apesar de toda a semelhança tectônica e mineralógica com
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a ocorrência do Campo de Agostinho, o valor econômico do Campo de Taquari
provavelmente ficará bastante prejudicado em virtude dos seguintes aspectos:
a) Baixo teor em urânio (média de 0,10% U 3 O 8 )
b) Alto teor em zircònio (média de 15% ZrO : )
c) Presença de minerais de molibdênio, porém mais sob a forma de pequenas
vènulas dispersas de maneira irregular e raramente com impregnação maciça da
brecha filoniana como em Agostinho.
d) Truncamento progressivo da faixa de mineralização em níveis mais baixos e
mais próximos do contato da encaixante hidrotermalizada (tinguaíto), com o maciço
de foiaíto de caráter intrusive
A segunda estrutura, N70W, talvez se revele mais importante, pois além de
corresponder à direção principal de Agostinho, os furos executados mostraram picos
bem elevados, até a profundidade de 30 m.
3 — Indício B - Setor C/03 - As sondagens testemunhadas alcançaram
1.618 m. A área do Indicio " 8 " , corresponde a uma das melhores anomalias de
superfície, reconhecidas na região do Planalto Caldense.
Trata-se de um único, porém extenso e bem destacado alinhamento de
manchas anômalas, segundo a direção geral N70W. Os valores radiométricos são
elevados e coincidem com a espessura da lava fonolítica brechada, com contato
brusco com c tinguaíto hidrotermalizado e muito tectonizado.
Apenas um dos furos de sondagem concluídos ao longo desta direção
mineralizada conseguiu atingir tinguaíto e em todos os casos o impacto destas
sondagens na faixa filoniana se situa na zona do derrame fonolítico, com boa
persistência do fator radioatividade até uma profundidade aproximada de 50 metros.
4 — Indício A — Setor C/09 - As sondagens não testemunhadas (Wagon Drill)
alcançaram 914 m, enquanto as sondagens testemunhadas limitaram-se a 150 m.
O indício constitui o prolongamento leste do Campo do Cercado e apresenta
características mineralógicas semelhantes, em superfície, à do Campo do Agostinho.
Não se tem ainda resultados de laboratório para uma melhor análise das suas
possibilidades.
5 — Região Sul — Setor C/05 — Foram realizados mapeamentos geológico e
radiométrico em uma área de 15 ha.
A parte Sul do Setor C/05 é o prolongamento para Oste do Campo do
Agostinho apresentando inclusive, numa extensão de cerca de 5 km o mesmo
contexto litológico e ainda uma disposição idêntica das manchas anômalas segundo a
direção geral N70W, nas proximidades do contato tinguaíto-foiaíto.
Os trabalhos na área em 1970 estavam apenas no início, com um reconhecimento radio-geológico preliminar, antes da implantação de levantamento de maior
detalhe.
6. indício 70 — Setor C/03 - As sondagens não testemunhadas (Wagon Drill)
alcançaram 2.080 m.
As perfilagens destes furos indicaram apenas corpos de dimensões restritas, de
baixo potencial uranífero, motivo pelo qual os trabalhos no indício foram dados
como concluídos.
3 - RESULTADOS GERAIS OBTIDOS EM POÇOS DE CALDAS ATÉ 1970
- Conforme pôde ser visto na descrição dos trabalhos realizados, de 1962 a 1970 o
Planalto Caldense foi intensamente estudado sob todos os aspectos, com a utilização
de todos os meios e técnicas disponíveis.
Como resultado, foi descoberto em 1964 um tipo de mineralização diferente
do tipo clássico conhecido desde 1953 (caldasito). Esta nova ocorrência, denomí-
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nada "tipo Agostinho" foi estudada segundo uma sistemática de trabalho adotada
pelo DEM, que vai desde o levantamento radiométrico a pé, até a abertura de
galerias de exploração, tendo sido o único indício uranífero, no Brasil, a atingir a
fase de abertura de galerias, até o ano de 1970.
Paralelamente, a Equipe Poços de Caldas, transformada posteriormente em
Distrito Mineiro de Poços de Caldas, não se descuidou dos demais indícios já
conhecidos ou descobertos na fase da prospecção radiométrica a pé ou com
helicóptero.
Todos os indícios com mineralização semelhante à do Campo do Agostinho
foram estudados até a fase de sondagens, sem que, no entanto, se encontrasse um
outro mineralizado com tonelagem equivalente à daquele.
Outros indícios, descobertos em 1963, e que haviam sido relegados a um
segundo plano, em virtude de uma ordem de prioridades estabelecida em função de
diferentes parâmetros, tiveram sua Avaliação retomada no período 1966/1970.
Entre estes, avulta o Indício A do Setor C-09, retomado pela Prospecção
Pormenorizada em 1966, e sobre o qual foram lançadas as primeiras sondagens em
1967.
Com a concentração de esforços em torno do Campo do Agostinho em 1968,
1969 e 1970, visto estar aí a esperança de se chegar à primeira jazida brasileira de
urânio, o Indício A/C-09 voltou a ser deixado temporariamente de lado, tendo sido
retomado já no final de 1970.
Ao findar o ano de 1970, todas as esperanças da CNEN se concentravam no
minério tipo Agostinho. Nessa época, foi contratado com a firma Arthur G. Mc Kee
& Co. um estudo de viabilidade econômica de extração do urânio e demais
substâncias úteis contidas naquele minério.
Quanto ao Indício C-09, ainda não se dispunha de dados de análises químicas
ou mesmo de maior número de furos que permitissem qualquer inferencia quanto à
sua maior ou menor importância.
Hoje, ao escrevermos o presente trabalho historiando os fatos ocorridos entre
1966 e 1970, sabe-se que o minério do C-09 é superior, em termos econômicos, ao
minério tipo Agostinho, por ser mais fácil a extração do urânio. Por outro lado, a
quantidade de molibdênio no primeiro é bem menor, e dificilmente este metal
poderá ser aproveitado como subproduto.
Estudos de viabilidade econômica de lavra de ambos os depósitos e de
extração do urânio (e subprodutos no caso do Agostinho) demonstraram que é
possível produzir yellow-cake em uma usina a ser montada nas proximidades das
jazidas, a custo em torno de 15 dólares por libra para o minério tipo Agostinho
(maisrefratário) e em torno de 10 dólares por libra para o minério tipo C-09.

Chaminé Alcalina de Araxá, Minas Gerais
1 - T R A B A L H O S ANTERIORES A 1966 - A Chaminé Alcalina de Araxá,
com uma forma circular quase perfeita, de 4,7 quilômetros de diâmetro, adquiriu
notoriedade internacional ao mesmo tempo que Poços de Caldas (em 1953), com
uma vantagem, pois foi considerada uma das maiores reservas de minério de nióbio
do mundo, estimada em 200 milhões de toneladas.
Cerca de 50 milhões de toneladas de minério estão provadas por trincheiras,
sondagens (até 150 metros) e um poço de ~ ~> metros ce profundidade, no local
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central de pesquisa da DEMA S/A, nue mostrou os seguintes teores médios:
Nb, O5
4%
ThÒ 2
0,3%
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0,01%
Na zona setentrional da chaminé, em contato com a jazida de pirocloro, é
conhecida desde 1941 uma mina de apatita com 22% de P;O?. que era lavrada
pela CAMIG à razão de cerca de 200 toneladas por dia, fornecendo concentrados
com 28 a 30% de P2O5, pa-a uso doméstico como fertilizante. Estes concentrados de
fosfatos contêm o fraco teor de 35 gramas de U T O H por tonelada.
A pedido do Conselho Nacional de Pesquisas, foi feito em 1953, pela
PROSPEC, um levantamento aéreo sobre essa chaminé (altitude de vôo de 500 pés,
numa malha de 500 pés de espaçamento) que acusou vários locais anòmalrs, e levou
à descoberta da jazida de nióbio.
O DEM, em 1962, seguindo técnica francesa, fez uma nova .compilação dos
registros aerocintilométricos da Prospec, encontrando algumas anomalias interessantes, que, verificadas no terreno em 1963 (pela Equipe Araxá) não trouxeram
nenhum resultado, pois, a presença de tório mascarou o significado das medidas
radiométricas.
Outra equipe de reconhecimento geológico foi lançada sobre a chaminé em
1963; entretanto, a alteração profunda das rochas não permitiu nenhuma observação
significativa.
Os trabalhos foram suspensos, até que se empreendesse uma sistemática coleta
de amostras de solo que pudesse definir zonas de urânio mais significativas e de
tratamento químico fácil.
De 1965 a 1968, o Instituto de Pesquisas Radioativas, de Belo Horizonte
executou furos de sonda na zona do contato pirocloro/apatita, cujos resultados
foram apresentados em um boletim do IPR intitulado "Pesquisa de urânio no
Barreiro, Araxá, M G " , de autoria de L.O. Castro.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
a) OBJETIVOS GERAIS - Segundo F. G. Chaves (Rei. Anual Equipe Araxá,
1967), em vista dos resultados satisfatórios obtidos na chaminé alcalina de Poços de
Caldas, em 1967 o DEM resolveu estender o estudo às outras chaminés alinhadas em
uma faixa NW-SE, que SP estende do litoral atlântico, ao sul, até as proximidades da
cidade goiana de Catalão. Embora as rochas alcalinas contenham um elevado teor
fundamental de U, Th e TR, não se conhece, no mundo, nenhuma jazida de U neste
tipo de rocha. Mas o Brasil possui os maiores e mais numerosos complexos alcalinos
(mais de 20), e não se poderia deixar de estudar os mais importantes baseados apenas
numa distribuição mundial que poderá ser futuramente contestada. Assim sendo, o
objetivo primord ; 3l do DEM foi o de testar um tipo de rocha, começando nas
chaminés reconhecidamente radioativas. Tais foram as de Araxá, Tapira e SalitreSerra Negra. Nelas foi adotado o seguinte método de estudo: Levantamento
radiométrico sistemático e total das chaminés e encaixantes imediatas; aplicação da
técnica de uranom •••ia de solos e/ou aluviões, visando distinguir o urânio do tório
nas manchas radioativas; avaliação dos melhores indícios ar/ontados pela geoquímica,
afim de decidir, de maneira conclusiva, sobre as reais possibilidades uraníferas ^as
chaminés estudadas.
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b) TRABALHOS REALIZADOS - A chaminé de Araxá tem forma circular,
de raio aproximado a 2,35 km (área 17,5 km*). 0 afloramento principal é um
carbonatito localizado no lago da fonte Andrade Jr. em frente ao Grande Hotel; o
resto da área é coberta por material terroso. Em 1967 foi feito um levantamento
geológico provisório em 76 km 2 da área, radiomét, ico do solo, de malha 100 x 50 m
em 33,5 k m 2 , uranométrico dos solos, de malha 100 x 100 m em mesma área, com
3.165 amostras colhidas e uranométrico de aluviões com 70 amostras. Foram
avaliados dois indícos: Cascatinha, situado próximo da mina de apatita, mancha
radiométrica bem individualizada de 1.000 x 150 x 200 m e Eucaliptos, localizado na
parte NE da chaminé, única região onde o anel quartzítico desaparece ou é de
difícil comprovação, e pertence ao mesmo eixo que definiu Cascatinha.
Em 1968 foram encerrados os trabalhos de prospecção e avaliação desenvolvidos pelo DEM na Chaminé Alcaliná do Barreiro de Araxá no Estado de Minas
Gerais.
Neste exercício, (Rei. Anual Equipe Araxá, 1968, F.G Chaves), os trabalhos
de campo nesta localidade concentraram-se em estudos de avaliação sistemática
sobre setores definidos pelas investigações conduzidas no decorrer de 1967 ou seja:
1) Síntese urano-radiométrica de toda a área da chaminé (20 km 2 ) que
comparou e interpretou os resultados dos levantamentos geoquímico e radiométrico,
indicando as áreas mais favoráveis à presença de urânio.
2) Conclusão dos trabalhos de avaliação do indício denominado Cascatinha.
3) Determinação do potencial uranífero da jazida de fosfatos.
4) Avaliação qualitativa do indício denominado Geraldo Lemos.
Estes trabalhos exigiram a locação, abertura, amostragem e registro radiométrico dt 209 (duzentos e nove) poços de pesquisa totalizando 2.874 (dois mil,
oitocentos e setenta e quatro) metros perfurados.
3 - RESULTADOS OBTIDOS Ao final da prospecção em Araxá, devem ser registradas as seguintes conclusões (F.G. Chaves, Rei. Final Equipe Araxá, 1968):
a) Materiais nucleares ligados ao minério de nióbio: o baixo teor em urânio, a
complexidade da tecnologia de "abertura" do pirodoro e o ainda restrito consumo
mundial do nióbio de cujo concentrado o urânio sairia como subproduto são fatores
que anulam qualquer possibilidade atual de aproveitamento econômico do potencial
ligado ao minério de nióbio.
b) Materiais nucleares ligados ao minério fosfático: a jazida de fosfatos
contém urânio de baixo teor que poderia, na melhor das hipóteses, ter seu
aproveitamento estabelecido como subproduto da fabricação de ácido fosfórico e do
triplo superfosfato. Embora exista a viabilidade técnica do projeto, o problema é
extremamente complexo, requer algum tempo e muito dinheiro, razões pelas quais
não recebeu ainda um equacionamento definitivo.

Chaminé Alcalina de Tapira — Minas Gerais
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Dentro da
programação do DEM de avaliação das possibilidades uraníferas das chaminés
alcalinas, foi iniciado em 1967 o levantamento geológico radiométrico de Tapira.
Em 1968 foram encerrados os trabalhos de prospecção uranífera na Chaminé
Alcalina de Tapira (35 km 2 ) no Estado de Minas Gerais, tendo sido executados os
seguintes serviços (E. Geisel Sobrinho, Rei. Final Tapira, 1968):
1.1 - Mapeamento radiométrico sistemático numa área de 13,5 km 2 que
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possibilitou a descoberta e a verificação de 53 anomalias puntuais e 34 "em
mancha". (Em 1967).
1.2 - Levantamento geológico de toda a área da chaminé e encaixantes
imediatas.
1.3 — Avaliação qualitativa das principais manchas radioativas através de
"poços estratégicos".
1.4 — Avaliação do indício denominado Ordonis, o principal da chaminé,
através de poços de prova em malha sistemática.
Estes trabalhos exigiram a locação, abertura e gamaperfilagem de 58 poços,
totalizando 541 metros perfurados; foram coletadas 533 amostras para análises.
2. RESULTADOS OBTIDOS - Constatou-se que a radioatividade está ligada a
vários fatores: ocorrência de tório no mineral perowskita; adesão de urânio e tório
em argilas, possivelmente com fixação por óxidos de ferro e silica opalina; presença
de urânio e tório nos fos^atos; ocorrência de monazita e presença de tório no zircão,
elemento Rádio.
Concluiu-se que o teor uranífero médio das amostras de Tapira é inferior a
0,01% U 3 O 8 e não foi encontrada qualquer ocorrência, mesmo na região mais
promissora, que justificasse interesse econômico.

Chaminés Alcalinas de Salitre/Serra Negra - Minas Gerais
1 - T R A B A L H O S REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - As chaminés
alcalinas de Serra Negra (150 km 2 ) e Salitre (100 km 2 ), a oeste do Estado de Minas
Gerais, mereceram a devida atenção por parte do DEM no exercício de 1968.
Após estudos fotogeológicos ficou comprovado que a região de Serra Negra é,
geologicamente falando, uma chaminé de intrusivas básico-alcalinas envolvida por
uma alternância descontínua de quartzitos e folhelhos formando um cinturão
envolvente com uma largura máxima de 4 (quatro) quilômetros.
0 levantamento radiométrico sistemático a pé (100 x ",5) efetuado numa área
de 7,2 quilômetros quadrados acusou manchas radioativas junto a diques anelares de
quartzitos. Foram executadas ainda campanhas de geoquímica de aluvião e solos
com resultados pouco satisfatórios. Nas amostras analisadas, a radioatividade é,
preponderantemente, devida a tório (até 90%).
2 - R E S U L T A D O S OBTIDOS - Segundo J.G. Cunha e Souza (Rei. Final
Salitre/Serra Negra, 1968), a intrusão de Salitre é limitada por siltitos e folhelhos
ardosianos da Série Bambuí, tendo como rocha dominante um aegirina-siltito,
ocorrendo ainda piroxenitos, carbonatitos, etc.
Medidas radiométricas efetuadas mostraram uma distribuição irregular de
"manchas" indicando ausência de mobilização secundária preferencial de urânio.
Tanto a geoquímica de solos como a de aluvião deram resultados pouco promissores
pelos baixos teores em U 3 O S encontrados. A radioatividade é quase toda devida a
tório.
Nas duas chaminés alcalinas, as manchas radioativas indicam pouca ou
nenhuma mobilização de urânio. 0 tório e o urânio ocorrem como elementos
acessórios em quase todos os minerais. As míneralizações são essencialmente
tor if eras.
Face a estas conclusões foram suspensos os trabalhos nas duas chaminés em
julho de 1968. Tanto Salitre como Serra Negra tornaram-se sem interesse para o
DEM tendo em vista as remotas possibilidades de existência de concentrações
uraníferas nestes locais.

Serra da Moeda, Minas Gerais
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - A ocorrência de minerais de
urânio nesta região foi denunciada pela primeira vez em 1917, quando foi perfurado
hm túnel, pela Estrada de Ferro Central do Brasil, próximo à estação de Moeda.
Em 1958, por solicitação da CNEN, a firma PROSPEC S/A realizou um
levantamento aerocintilométrico na região cobrindo uma área de 200 quilômetros
quadrados, que indicou quatro zonas "anômalas", julgadas as mais promissoras.
De junho de 1957 a abril de 1960, o Instituto de Pesquisas Radioativas, de
Belo Horizonte, executou uma série de trabalhos chegando à conclusão de que a
ocorrência uranífera (autunita), era resultante de ações secundárias, onde o urânio,
disperso em minerais das rochas graníticas, foi mobilizado e, posteriormente,
depositado por soluções superficiais em pequenas fraturas e interstícios menores. Os
depósitos prospectados e mesmo outros que porventura venham a ser encontrados
na área estudada e em áreas afastadas, porém de mesma gênese e idênticas condições
geológicas, são considerados como de interesse econômico remoto.
Em agosto de 1964, por iniciativa do DEM, foi feita uma nova compilação dos
registros aéreos da Prospec, segundo técnica francesa, sendo encontradas seis novas
anomalias para serem verificadas no terreno.

2-TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 -

Em 1966

surgiram novas versões sobre a presença de um veio de autunita no novo túnel da
Moeda (paralelo e distante 50 metros do primeiro), o que deu motivo à ida de dois
geólogos do DEM à região.
A equipe verificou no terreno as 6 (seis) anomalias resultantes da reinterpretação de 1964, e efetuou o mapeamento geológico radiométrico de uma área de
100 km 2 .
3 - R E S U L T A D O S OBTIDOS - Segundo Rei. Final da Equipe Moeda
(M.N. Cosentino, 1966), todas as seis (6) anomalias verificadas foram consideradas
sem interesse para a prospecção. 0 mapeamento radiométrico mostrou a existência
de linhas de fratura mineralizadas com minerais secundários sem interesse econômico
imediato.

Geossinclínio São Francisco, Minas Gerais
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Interessardo as áreas do embasamento pré-cambriano, de expressiva distribuição areai no Brasil, assim como
formações detríticas levemente metamorfizadas e xistos e calcários eo-paleozóicos da
Série Bambuí, foram lançadas no campo apenas duas equipes.
Após minucioso estudo bibliográfico no início de 1964, uma pequena equipe
de campo empreendeu uma prospecção autoportada sobre a região definida pelas
cidades de Diamantina, Santa Maria do Suaçuí e Itabira, cobrindo sobretudo as
Séries Lavras e Minas, além de rochas do embasamento cristalino. Esta equipe,
definida como Equipe Serra do Espinhaço, iniciou seus trabalhos em junrv de 1964
e terminou em setembro do mesmo ano, cobrindo uma área aproximada de 25.000
quilômetros quadrados após percorrer 3.800 quilômetros de estradas.
Nenhuma anomalia foi detectada, o que foi considerado surpreendente,
mormente quando se observou que a maioria das rochas atravessadas era do
embasamento cortadas por inúmeros diques de pegmatito.
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Em setembro de 1965 e durante 20 dias, foi feito um reconhecimento
geológico pelo professor R. PFLUG, sub o patrocínio do DEM. Foram percorridas
as estradas que cortavam a Serra do Espinhaço, ao norte da cidade de Diamantina,
até a divisa com o Estado da Bahia.
Verificou-se que certas ocorrências de rochas alcalinas ligadas aos conglomerados diamantíferos apresentavam radioatividade anômala, sendo recomendada uma
prospecção geoquimica estratégica de solos, sem nenhum caráter de urgência,
entretanto.
2-TRABALHOS

REALIZADOS NO PERÍODO 1 9 6 6 / 1 9 7 0 - E m

1967, foi

criada a Equipe S. Francisco, responsável pelos trabalhos de reconhecimento
preliminar na bacia do S. Francisco.
Após uma intensa pesquisa bibliográfica foram eleitas duas áreas, nos Estados
de Minas Gerais e Goiás, para trabalhos de reconhecimento geológico-radiométrico;
pois eram aquelas que reuniam maiores possibilidades de sucesso.
As áreas trabalhadas abrangendo rochas de idades geológicas variadas, totalizaram nada menos de 215.000 k m 2 .
Em abril, utilizando-se a cidade de Diamantina como " p i ã o " foram executados
trabalhos nessa área e mais nas de Conselheiro Mata, Mendanha, Monjolos, São João da
Chapada, Serro, Gouvea Dantas, até Mercês de Diamantina.
Depois, com " p i ã o " em Montes Claros, estudou-se essa área e mais: Bocaiúva,
Olhos d'Agua, Terra B^nca, Juramento, Itacambira, Francisco Sá, Barracão, Jequitiá, Januária e Água Boa.
Em maio foram estudadas as áreas de: Bambui', Medeiros, Iguatama, Arcos,
Formiga, Tapiraí, Campos Altos, Luz, Lagoa da Prata, Piüi, Pains, Doresópolis,
Cóirego e Guia Lopes.
Em junho, continuando o estudo da Série Bambui' foram estudadas as
localidades de: Pitangui, Papagaios, Martinho Campos, Abaeté, Bom Despacho, São
Gotardo, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Patos de Minas, Presidente Olegário,
Lagamar, Vazante, Ponte Firme, Três Marias, Feüxlãndia, Sete Lagoas e Pedro
Leopoldo.
Ern julho, foram executados perfis geológicos a teodolito na Serra Geral de
Goiás nas localidades de Taguatinga, São Domingos e Posse (GO).
Durante toda a duração do trabalho foram percorridos 14.000 km em estradas
das mais variadas condições, cobrindo 215.000 k m 2 .

3 - R E S U L T A D O S OBTIDOS - Segundo J. N. Villaça (Rei. Anual Equipe S.
Francisco, 1967), após 4 (quatro) meses de trabalho a equipe reuniu uma série de
informações gerais que, baseada nos resultados obtidos, possibilitou eliminar uma
grande área e escolher uma outra para trabalhos imediatos.
Foram descobertas 28 anomalias na região da cidade de Bambuí - MG,
cobrindo apenas 0,04% de toda área interessante, o que levou o DEM a implantar
uma equipe com sede em Bambuí para avaliação dos indícios descobertos.
No decorrer de 1969, dentro da área abrangida pelo geossinclínio São
Francisco foram feitos alguns novos reconhecimentos radiogeológicos, de acordo
com a programação estabelecida para a região.
Esses trabalhos consistiram de um levantamento radiométrico ao longo das
principais estradas de rodagem, acompanhado de observações geológicas sobretudo
onde houvesse valores anormais da radioatividade.
Quatro regiões foram reconhecidas, todas dentro do Estado de Minas Gerais,
atravessando rochas metamórficas, ígneas e granitizadas, a saber:
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a. Zona de São João dei Rei
b. Zona Centro — Ouro Preto
c. Zona Oeste - Oliveira
d. Zona Sul — S. Lourenço — Caxambu
O quadro abaixo sumaria os dados quantitativos da campanha.

Região

km

Anomalias

Percorridos

Descobertas

S. J. del Rei

591,5

8

Centro

697,5

Oeste

275,0
527

11
1

Sul
Totais

2.091

3
23

Algumas anomalias descobertas mereceram uma atenção especial, sobretudo
aquelas em que o teor geoquímico de urânio se mostrou animador conforme o quadro
abaixo:

Local

N. Anomalias

Oliveira
Oliveira
S. Lourenço
Ouro Preto

7

IM. Amostras

Radiação

ppm Urânio
35

8
1

677
678
679

700 cps
800 cps
600 cps

1

680

450 cps

2
3

681
683

450 cps

Idem

450 cps

6,8
54,5

S. J. del Rei

2

685

S. J. del Rei
Itapecerica

8
1

692

900 cps
10.000 cps

7,6
6,9

5.000

15.000 cps

Idem

19
16
7,7

4.500*

* Análise por Raios-X.

A média de anomalias encontradas pode ser considerada boa e dentre as rochas
testadas, algumas poderão ser escolhidas para trabalhos de semidetalhe (por exemplo:
geoquímica estratégica), nas futuras progiamações do Departamento.
A Equipe São Francisco ainda efetuou um rápido reconhecimento na região do
Cedro do Abaeté, Minas Gerais, onde são conhecidas ocorrências de fosfatos. Alguns
levantamentos feitos mostraram que os fosfatos de Abaeté não são radioativos, embora
litologicamente os sedimentos cretácicos que se localizam a leste da Serra da Saudade
apresentem condições favoráveis à existência de depósitos uraníferos.
No segundo semestre de 1970, de agosto a setembro, foi efetuado o
reconhecimento das áreas de Patos de Minas, Alto Paranaíba e São Gotardo, em Minas.
Segundo J. N. Villaça (Rei. Anual Equipe S. Francisco, 1970), os estudos
indicaram que as áreas mais favoráveis para urânio são:
- área de conglomerados pré-cambrianos na borda ocidental da grande estrutura
do Espinhaço.
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- sedimentos cretácicos da formação Areado, presente nas regiões de São
Gotardo, Tiros, Abaeté e Carmo do Paranaíba, devido à descoberta de anomalias
radioativas nas duas primeiras.
— sedimentos nas áreas de Itacambira e Grão Mongol, no NE de Minas Gerais.
Em conseqüência dos trabalhos de reconhecimento, foram planejadas duas
campanhas para execução pela CPRM em 1971:
1) Projeto Espinhaço Meridional — reconhecimento geológico preliminar de uma
área de 150.000 km 2 .
2) Projeto Bacias Terciárias de Minas Gerais — reconhecimento geológico
preliminar de uma árpj de 40.000 km 2 .

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais
1 - T R A B A L H O S R E A L I Z A D O S - Em dezembro de 1970 foi iniciado o
trabalho de reconhecimento geológico do Quadrilátero Ferrífero, dentro da programação normal de reconhecimento da bacia do S. Francisco.
Inicialmente, foi feito o levantamento radiométrico de todas as amostras de
rochas da Escola de Minas de Ouro Preto, do DNPM em Belo Horizonte e da Escola de
Engenharia da Universidade de Minas Gerais.
Uma amostra radioativa da Escola de Minas chamou desde logo atenção.
Tratava-se de um conglomerado piritoso, com matriz areno-argilosa (sericítica).
A amostra, coletada com fim didático, revelou um teor da ordem de 120 ppm de
U3O 8 , com radioatividade de 200 cps. Pertence à Formação Moeda e representa uma
amostra de conglomerado intraformacional da região de Ouro Preto.
Procurou-se localizar no campo o local de afloramento desse metaconglometado
piritoso, e foram encontradas várias anomalias pequenas nos quartzitos da Formação
Moeda, também nas proximidades de Ouro Preto e com pirita sempre presente.
Ao atravessar o túnel Serra Geral, com 1.300 m de extensão, construído pela
CVRD para a linha ferroviária de minério para Vitória, foi encontrada uma camada de
xisto radioativo, com aproximadamente 80 cm de espessura e radioatividade entre
1.500 e 2.000 cps.
Posteriormente, nesta mesma área foi localizada uma camada de conglomerado
piritoso, com radioatividade de 500 a 600 cps, na superfície, e numa extensão superior
a 800 metros de afloramento e espessura de 1 metro.
Análise química efetuada no IPR revelou teor de 0,11% e 0,08% de U 3 O 8 para
as duas amostras do xisto radioativo do túnel e 0,005 a 0,012 para as anomalias do
conglomerado.
De acordo com os mapas geológicos na escala de 1:25.000 do Quadrilátero
Ferrífero, elaborados pelo grupo do convênio DNPM-USGS, o xisto radioativo
pertence à Série Nova Lima. É um xisto quartzítico, ná"o apresenta minerais
secundários de urânio e a análise para tórío mostrou a ausência do mesmo na rocha.
Os quartzitos e conglomerados radioativos pertencem à Formação Moeda da
Série Minas.
A área prospectada foi muito pequena, não superior a 100 k m 2 , e representou
apenas 4 dias de trabalho de campo.
No final de 1970 o DEM tinha esperança de encontrar anomalias bem mais
significativas, pois a área parecia ser bastante "quente" e muito promissora pelos
seguintes aspectos (J.N. Villaça, rei. citado):
a) Ocorrência de várias anomalias numa superfície relativamente pequena até
então conhecida.
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b) As anomalias parecem estar relacionadas diretamente com a maior ou menor
quantidade de pirita. Em amostras intemperizadas, onde se nota a pirita já oxidada, os
teores de urânio são baixos, da ordem de 20, 30 ou 50 ppm de urânio, em contraste
com as amostras mesmo de superfície onde a pirita ainda não foi totalmente oxidada,
que fornece 100 a 120 ppm de urânio.
c) Não há presença de tório, conforme foi verificado nas análises do IPR: as
anomalias portanto são devidas unicamente à presença de minerais de urânio.
d) A anomalia do túnel, com valor até 2.000 cps e com 0,11% de U j O x , é
um indicativo seguro das possibilidades da área porque é raro encontrar anomalia com
esse teor de urânio e certamente ela não é um fato isolado, uma ocorrência solitária.
e) Os sedimentos da Série Nova Lima são em grande parte de origem vulcânica,
pois segundo A.F. Matheson uma boa parte do Grupo Nova Lima tem aspecto de lavas
andesíticas metamorfoseadas, e segundo O. Barbosa e D. Guimarães, é notável a grande
contribuição vulcânica neste grupo.
Realmente, sabe-se hoje (1974) que a área do Quadrilátero Ferrífero representou
uma das melhores possibilidades, entre o final de 1970 e o ano de 1973, de se
encontrar uma jazida de urânio de grande porte, quer pela extensão da área de
ocorrência do conglomerado mineralizado, quer pela sua semelhança com os
conglomerados uraníferos de Blind River, no Canadá.
No entanto, após cerca de 40.000 m de sondagens levadas a efeito em 4
áreas mais promissoras, chegou-se à conclusão de que não há possibilidade de se
bloquear uma jazida; embora mineralizado em quase toda sua extensão, o conglomerado não apresenta teores suficientes para constituir um depósito de urânio, no sentido
econômico do termo.
Em um futuro longínquo, é provável que grandes massas mineralizadas em
urânio, com baixo *fior, venham a ser exploradas para obtenção deste metal. Até o
final da década, no entanto, dificilmente as condições atuais sofrerão uma mudança tão
radical, que venha a possibilitar o aproveitamento econômico do urânio existente no
Quadrilátero.

Bambuí, Minas Gerais
1 - OBJETIVOS GERAIS - De posse dos resultados positivos obtidos pela
Equipe Itinerante da Bacia do São Francisco nas vizinhanças do B a m b u í - M G , a
direção do DEM resolveu acatar as recomendações dos geólogos que integraram essa
Missão e criou a Equipe de Campo de Bambuí, cuja finalidade era levar avante os
trabalhos de prospecção e pesquisa de urânio e outros minerais radioativos, de acordo
com o plano de trabalho proposto.

2 - TRABALHOS REALIZADOS
a) MAPEAMENTO FOTOGEOLÓGICO: - Para a localização das anomalias e
estudo de sua relação com a geologia regional foi confeccionado um mapa cobrindo
uma área de 2.000 k m 2 .
b) GEOQUÍMICA: — Para estudar o comportamento do urânio independentemente do tório, foi feita uma campanha geoquímica para análise dos solos e aluviões.
c) RADIOMETRIA:
— As estradas trafegáveis foram objeto de uma autoportada.
Às 28 (vinte e oito) anomalias conhecidas foram somadas mais 35 (trinta e cinco)
descobertas nesse serviço, totalizando 63 anomalias. Os valores radiométrícos são
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elevados e estão compreendidos entre 1.000 choques por segundo até 15.000 (quinze
mil) CPS.
6) AVALIAÇÃO
DE INDÍCIOS: - Três anomalias mais fortemente radioativas
foram objeto de estudos mais apurados visando futuras sondagens. Nelas foram feitos
trabalhos de topografia, radiometria com pequena malha, abertura de 11 poços e de 20
trincheiras.
Em 1968, foram realizados trabalhos sistemáticos de prospecção no terreno,
inclusive furos de sondagem, visando a esclarecer zonas onde houvesse predominância
de uma eventual mineralização uranífera.
Segundo J. N. Villaça (Rei. Anual Equipe Bambuí, 1968), o material fi Ion ia no
está relacionado com fraturas e falhas cortando ardósias da Série Bambuí. O
material brechóide é tipicamente lenticular, quartzoso
e, aproximadamente,
heterogêneo na granulometria e forma dos seixos; aflora, principalmente, em regiões
mais baixas em forma de cordões fluviais, talvez formados em antigos vales durante a
sedimentação.
A área de interesse abrange 2.000 quilômetros quadrados onde foram catalogadas 106 anomalias radioativas até 1968, sendo a maior parte do tipo filoniano.
O quadro abaixo sumaria alguns dados obtidos:

N ? de Análises

Teor Médio em ppm

N?

Anomalia

Material
tipo
filão

Material
brechóide

U3O8

24

35

32
62
97

9
4
15

98
101

ThO 2

U3O8

28

260
267

2.223
-

5

-

ThO 2

295
337

1.178
2.140

6
11

15
6
3

487

2.200
2.000

Total

80

57

-

-

49
40
7

26
33
11

20
31
-

350
149
197

69.600
-

Total

150

108

-

-

219

3450

3 - R E S U L T A D O S OBTIDOS - Os trabalhos de campo realizados em 1968
sobre 9 (nove) anomalias e compreendendo Fotogeologia (2.000 km 2 ); Geoquímica de
solos e aluviões; Abertura de poços e trincheiras; Ensaios de geofísica por resistividade
e 32 (trinta e dci«l 'uros de sondagens totalizando 1.363 (mil trezentos e sessenta e
três) metros, mostraram que o elemento responsável pela radioatividade é, em maior
proporção, o tório, o qual em muitos casos ocorre em minerais que apresentam uma
alta solubilidade: 85% (ataque ácido - H 2 SO 4 a 10%).
A identificação mineralogies do material radioativo e a dosagem de terras ítricas
não está estabelecida.
Para o tipo filoniano os teores de U 3 O 8 não estão no nível desejável,
predominando o tório. Para as brechas poder-se-ía esperar teores mais baixos em ThO 2 .
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4 - SONDAGEM - Os trabalhos de sondagem efetuados na área em 1969
permitiram fazer levantamento em profundidade de 12 (doze) zonas anômalas, entre
filões e conglomerados, concluindo-se não ser possível esperar alguma concentração
econômica de urânio numa profundidade inferior a 100 (cem) metros.
Julgando que essas 12 (doze) zonas anômalas deveriam ser representativas de
toda a área, os trabalhos de prospecção foram encerrados no final de 1969, sem o êxito
desejado.
Após a conclusão dos trabalhos de campo algumas considerações foram feitas
sobre a área estudada (N. Morrone, Rei. Final Bambuí, 1969):
1. Parece lógica a correlação da mineralização de Bambuí com as intrusões
alcalinas de Poços de Caldas, Araxá, Tapira, Salitre e Serra Negra. A mineralização de
Bambuí seria um reflexo em superfície de um possível maciço alcalino existente em
profundidade.
2. O grande manto de intemperismo (superior a 80 m) impede a cop.centração de
minerais de urânio na área, além de dificultar os trabalhos de sondagens.
3. A presença de tório com altos valores radiométricos impede uma efetiva
seleção de anomalias, tendo-se em vista o não funcionamento real da prospecção aérea
com discriminação de energia.
4. Os teores baixos em urânio encontrados não justificam a continuação dos
trabalhos, embora a área não tenha sido testada em profundidades superiores a 150
(cento e cinqüenta) metros. Com o desenvolvimento da tecnologia e se no futuro o
urânio fôr mais caro, poder se-ia pensar na retomada dos trabalhos na área.
RESERVAS DE URÂNIO - Durante o ano de 1969 foram perfurados na área
de Bambuí cerca de 6.259 (seis mil duzentos e cinqüenta e nove) metros, permitindo
algumas estimativas de reservas geológicas de urânio, conforme o quadro abaixo:
Para o cálculo destas reservas tomou-se a densidade de 2,3 para filões e
conglomerados e os teores médios considerados foram de 0,02% e 0,025% U ' O 8 ,
respectivamente.

Anomalia

7
24
32
49

62
97/98

Extensão

Espess.

Prof.

m

m

m

..

_

100
80
-

0,20
0,20

40
60

240.000
1.200

60

960

40

40.000
2.400
45.000
15.000
400.000
240.000
1.350
180.000

200

1.500

101
103
115

500
—

Mancha C
Abacaxis

150

-

0,20
0,50
0,50
—

0,15
_

60
60
60
40
40

60
40

m3

Ton.

U30St

t

552.000
2.760
2.208
92.000
5.520
103.500
34.500
920.000
552.000
3.105
414.000

138

0,552
0,441
23

1.104
20,7
6,9
230
138

0,621
103

Encruzilhada do Sul, RS
Na quadrícula de Encruzilhada do Sul, a área de interesse imediato corresponde
a pequenas bacias residuais com sedimentos das Formações Rio Bonito e Itararé,
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depositados sobre o "stock" graníticode Encruzilhada, graças a uma tectônica intensa
com formação de "grabens" onde se encontram preservados os arenitos sílticos, os
folhelhos carbonosos e os siltitos carbonosos.
Sendo a área em questão de dimensões restritas (20 k m ' ) , decidiu-se, em face de
seu contexto geológico e das anomalias anteriormente conhecidas, iniciar uma
Prospecção Geoquímica Pormenorizada.

1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Em 1969, cerca
de 5.100 (cinco mil e cem) amostras de solo foram coletadas nessa área ria malha de
50x50 metros, acompanhadas de um levantamento radiométrico e planimétrico u
abertura de pequenas escavações.
Face ao interesse da área, foi contratado com a Cia. Brasileira de Geofísica um
levantamento geofísico que consistiu de 22 (vinte e duas) sondagens elétricas e uma
série de linhas "trainè" elétricas.
O mapa de síntese elaborado mostrou que a áreu era interessante sobre vários
aspectos, entre os quais sobressaem:
a) A leste da área há ocorrências de folhelhos carbonosos e piritosos com
mineralização provável de PECHBLENDA cujos teores variam de 0,04 a 1,78% de
U3O8
b) Na zona dos "grabens" foi observada a coincidência de anomalias radiumétricas e geoquímicas com o sistema de falhas comprovado pela geofísica. Amostras de
rochas graníticas coletadas nesta área acusaram a presença de PECHBLENDA,
PARAPECHBLENDA e FOSFURANILITA conforme Boletim de Análise da Seção de
Petrografia n? 51.629. Análises radiométricas e químicas, respectivamente, acusaram
teores de até 0,230 e U 3 O8 e 0.236 U ' O*.
Em 1970 prosseguiram os trabalhos de avaliação sobre os indícios descobertos
em 1969 pela Equipe de Geoquímica na localidade de Cerro Partido, a 20 km NO de
Encruzilhada do Sul. Neste ano foi feito o mapeamento geológico de detalhe numa
área de 6 km 2 e em agosto, foi entregue para execução pela CPRM, um projeto de
3.000 m de sondagens.
Embora nenhum resultado mais promissor tenha ressaltado dos trabalhos de
avaliação, somente após a conclusão da sondagem poderia ser feita uma análise das
possibilidades uraníferas de Encruzilhada do Sul.
2 - R E S U L T A D O S O B T I D O S - Com a conclusão das sondagens em 1971,
segundo Mario O. Fraenkel(Rel. Final Equipe Encruzilhada do Sul, 1971) foi possível
eliminar a metade Oeste da Bacia do Cerro Partido para futuras pesquisas, tendo sido
localizados indícios interessantes na sua parte Leste.
No entanto, dado o caráter de deposição de urânio através de frentes de
oxidação, em contato com os sedimentos carbonosos redutores, foi recomendado
suspender temporariamente os trabalhos, até que se tenha o resultado do levantamento
aéreo programado para a região, e dedicar em seguida especial atenção ao contato dos
sedimentos oxidados com os redutores.

Caçapava do Sul, RS
1 - TRABALHOS ANTERIORES A 1966 - Em 1964, foi efetuada uma
prospecção radiométrica autoportada na borda sul da baca sedimentar do Paraná,
incluindo a região cuprífera de Caçapava do Sul.
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Foram coletadas 3.624 amostras provenientes de sondayens efetuadas pelo
DNPM na mina de cobre de Caçapava, para análise geoquímica. Os resultados não
foram conclusivos, e em 1966 o problema foi retomado.

2 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Em 1966 uma
campanha de prospecção geoquímica sistemática teve por objetivo uma coleta
sistemática de amostras de aluviões, dentro do distrito cuprífêiu de Caçapava do
Sul—Lavras, no Estado do Rio Grande do Sul, segundo recomendações deixadas pela
Equipe Porto Alegre, que no primeiro semestre de 1964, com o auxi'lio de uma
prospecção autoportada, estudou as formações sedimentares gondwânicas.
Nesta oportunidade, admitiu-se a possibilidade de existência de mineralização de
urânio associada ao cobre nas formações vulcânicas detríticas de Camaquã—Guaritas, o
que seria evidenciado pela análise dos resultados obtidos em uma prospecção
geoquímica sistemática de aluviões.
A área escolhida foi de, aproximadamente, 3.000 quilômetros quadrados,
abrangendo rochas graníticas, riolíticas, básicas e sedimentos metamorfisados da
Formação Camaquã.
A malha de amostragem foi de 1.000 metros de espaçamento, suficiente para se
ter uma idéia geral da distribuição dos traços de urânio na zona em estudo. Esta rede
de amostragem deveria ser densificada sobre as manchas "anômalas" porventura
encontradas.
Foram coletadas 653 amostras, após 69 dias úteis de trabalho no campo.
3 - R E S U L T A D O S O B T I D O S - A análise e interpretação dos resultados
mostrou a existência de algumas anomalias geoquímicas nas áreas de ocorrência de
cobre. No entanto, os resultados não foram conclusivos, e recomendou-se uma nova
campanha de geoquímica em área bem mais ampla, para possibilitar uma visão de
conjunto do fenômeno de dispersão geoquímica do urânio. (Rei. Final Equipe
Caçapava do Sul, S. Hassano, 1966).

Lavras do Sul, RS
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970 - Na quadrícula
de Caçapava do Sul foram realizadas em 1969 campanhas de Prospecção Geoquímica
Geral nas regiões de Lavras do Sul e Ramada, onde são conhecidas mineralizações de
Cobre, Chumbo, Zinco, Ouro e Molibdênio, elementos esses que se apresentam
comumente em associação paragenética com o ^rânio.
IMa região de Lavras do Sul, a PGG mostrou 10 (dez) pontos anômalos com
teores superiores a 10 (dez) vezes o "background" regional o que motivou a seleção de
uma área de 13 (treze) quilômetros quadrados para a Prospecção Geoquímica
Pormenorizada.
Nesta PGP foram coletadas cerca de 2.700 (duas mil e setecent3s) amostras de
solo numa malha de 100x50 m e concomitantemente foi realizado um levantamento
radiométrico com 2.700 (duas mil e setecemas) medidas, além da confecção de um
mapa planimétrico na escah de 1:5.000.
2 - R E S U L T A D O S O B T I D O S - Segundo G.C. Leite (Rei. Anual Equipe
Geoquímica, 1969), a análise dos resultados obtidos na região anômala de Lavras do
Sul, mostrou que não existe nenhuma ligação entre as manchas geoquímicas e as
radiométricas. Algumas resultam de diferenças ds "background" entre a rocha
granítica e a ocorrência de veios de quartzo, além de diques de rochas básicas que
cortam a área. Outras derivam de amostragens em zonas de brejo, ricas em argilas e
materiais orgânicos com maior poder de fixação de urânio solúvel. As manchas
geoquímicas ligadas a acidentes tectônicos serão alvo de novas verificações. Na região
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de Ramada a PGG não acusou nenhum teor geoquímico anômalo, seja em valores
absolutos, seja em contraste, que permitisse pensar em trabalhos mais detalhados.

Granitos de São Pauio
1 - TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970
RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO
No decorrer de 1969 foi feito um reconhecimento radiogeológico nos maciços
graníticos de JAGUARIÚNA, MORUNGABA, SOCORRO, JUNDIAI, ITU, SOROCABA, SÃO ROQUE-ITAQUI e I T A P E V A - T A X A G U A R A , no Estado de São Paulo.
Foram percorridos, aproximadamente, 900 (novecentos) quilômetros, sendo
detectadas 12 (doze) anomalias e recomendadas 7 (sete) para trabalhos futuros, assim
distribuídas: 2 (duas) no Maciço de Morungaba, uma no Maciço de Socorro e 4
(quatro) no Maciço de São Roque.
Em 1970 prosseguiu o reconhecimento dos granitos intrusivos do SE do Estado
de S. Paulo. A autoportada percorreu 2.000 km, tendo coberto uma área aproximada
de 35.000 km 2 nos maciços graníticos de Itu, Serra Guaxatuba, Sorocaba, São Roque,
Atibaia,ltaqui, Serra Taxaguara, Seira São Francisco, Piedade, ibiúna. Sete Barras e
Pilar do Sul.
Foram encontradas 14 zonas anômalas, das quais se indicam as de São Francisco,
São Roque, Atibaia, Sete Barras e I. j , para outros trabalhos de detalhe.
Segundo S. Hassano (Rei. Final Equipe Granitos de SP, 1970), as anomalias são
de várias naturezas:
— ligadas a frações argilosas;
— ligadas aos minerais fosfáticos (monazita, xenotima) das rochas;
— relacionadas aos silicatos complexos e óxidos (allanita c zircão) das rochas.

1.2-PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA GERAL - Foi executada uma campanha
de geoquímica geral numa área de 390 k m 2 , nos maciços graníticos de Jaguariúna e
Morungaba, no município de Campinas.
Foram coletadas 2.280 amostras de aluviões e solos. A variação dos teores
uranométrícos de 1 a 4 ppm U 3 O 8 pode ser considerada normal.
A anomalia de Sou/as, no maciço de Morungaba foi sondada (2 furos totalizando 64 m) e a radioatividade se apresentou restrita a uma faixa argilosa, com
40 cm de espessura e 10 m de comprimento, encaixada em rocha granítica semi-alterada, sem expressão econômica.

Outras Áreas
1 -TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO 1966/1970- Em 1970 foi
efetuado o reconhecimento geológico-radiométrico nos sedimentos devonianos de
!norá : Goiás, com a descoberta de uma anomalia, e o reconhecimento radiogeológico
dos conglomerados que ocorrem na base da Formação Tombador, em alguns locais de
S?nto Sé, no Estado da Bahia.
Em nenhum destes locais foram encontrados conglomerados radioativos ou
similares aos de Jacobina, que justificassem novos trabalhos em ambas as áreas.
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VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE
MONAZITA NO LITORAL DO ESTADO DO RIO,
ESPIRITO SANTO E SUL DA BAHIA.
1 — Introdução
Em 1966, o Departamento de Exploração Mineral da CNEN, considerando que:
a) O conhecimento das reservas de tório no Brasil era ainda precário, pois
embora existindo vários trabalhos de gabarito, executados por competentes geólogos, a
maioria das avaliações de reservas monazíticas satisfaziam como estimativas, sendo
entretanto raros os trabalhos de cubagem de jazidas.
b) A CNEN ja possuía uma base ampla de lavra e beneficiamento de areias
monazíticas, consubstanciados em instalações de lavra, usinas de beneficiamento de
minério, usina de tratamento de mcnazita e ainda um "know-how" em todo o setor de
pesquisa, lavra e beneficiamento desta areia, patrimônio este que não deveria sor
menosprezado.
c) O tório, além de ser um elemento nuclear importante, estando seu
aproveitamento sob controle da CNEN, vinha tendo sua importância ampliada com a
evolução das pr .quisas de reatores auto-i pprodutores. Deliberou executar um programa
de pesquisa de monazita, cujas etapas deveriam consistir de:
1)
Pesquisa bibliográfica intensiva, incluindo verificação e estudo de toda documentação ou informação referente à ocorrência de areias contendo minerais pesados,
consultando-se boletins, relatórios, pedidos de Iavr3, denúncias de ocorrências,
e t c ; nos arquivos da CNEN, do DNPM ou de qualquer órgão estatal que trata de
mineração.
2)
A partir do trabalho seletivo da pesquisa bibliográfica, poder-se-ia empregar o
trabalho de campo dentro de três opções:
a}
Verificação das áreas selecionadas pela pesquisa bibliográfica.
b)
Avaliação de setores, dentre as áreas já verificadas ou diretamente a partir
da seleção biblioqráf ica.
c)
Levantamento aeroc; .tilométrico em áreas geologicamente favoráveis, nas
quais não se conhece nenhuma referência, na bibliografia, de ocorrência ou
ausência de minerais pesados.
Esta campanha aerocintilométrica, em comparação com a executada para o caso
de urânio, seria simplificada e adaptada ao método de pesquisa de minerais de tório.
Para execução do programa acima delineado, foi criada no DEM em 1966 a
Equipe Buena—Cumuruxatiba, cuja finalidade primordial seria a cubagem das
ocorrências de monazita já conhecidas existentes nas proximidades das usinas de Buena
e Cumuruxaiiba, de propriedade da CNEN.
Em 1967, diante dos resultados obtidos por esta primeira Equipe, foi criada no
DEM a Equipe Monazita, incumbida da verificação e avaliação de todas as ocorrências
de areias monazíticas citadas na literatura geolog'ca, e da prospecção de novas áreas
com vistas à descoberta de novos depósitos.

2 - Trabalhos Realizados no Período 1966/1970
A - ÁREA DA USINA DE BUENA-LITORAL DO RJ
/ - TRABALHOS REALIZADOS
- Em maio de 1966, foi elaborado um
programa de trabalho no sentido de se efetuar a cubagem das jazidas de areias
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monazíticas de Buena, no Distrito de Barra de Itabapoana, no Estado do Rio de
Janeiro.
Foram executados os seguintes trabalhos, na área de interesse:
Levantamento geológico
—
12 km 2
Levantamento radiométrico
4,9 km 2
Área avaliada
150.000 m 2
Furos de trado
101
Amostras analisadas
256
Perfis radiométricos
—
14 km lineares
Após estes estudos, foi possível chegar às SGyuintes conclusões, segundo
L.C. Surcan Santos (Rei. Fina! Equipe Buêna, 1966):

2 - RE SUL TADOS OBT/DQS
2 1 — Não To! localizada nenhuma nova jazida na irea estudada.
2.2 - As jazidas estudadas estavam em condições precárias para futura lavra,
algumas já se encontrando esgotadas e as demais apresentando uma reserva pequena
que, aliada ao baixo teor médio, tornam impraticável a sua lavra.
2.3 - Apenas a jazida de Tipiti apresentava condições geológicas, teor e reserva
satisfatórios para uma lavra racional.
As principais características desta jazida eram, em linhas gerais, as seguintes'
a) A jazida dista 22 quilômetros da Usina de Buena por estrada carroçável.
b) A jazida apresenta-se com uma lombada mineralizada, cujo eixo principal
possui uma direção norte-sul, estendendo-se por cerca de 1.300 metros, tendo a lente
mineralizada uma profundidade média de 4 metros, dependendo da topografia do
terreno. O nível de maior concentração de monazita está, geralmente, entre 2,5 e 4
metros com uma espessura máxima de 1,5 metros.
c) A reserva medida era de 10.103 toneladas de monazita com teor médio de
1,2% de monazita no minério.
d) Na áiea de Manguinhos foram obtidas as seguintes reservas:
MON A Z i T A
1.675 toneladas
ILMENITA
13.540 toneladas
ZIRCÃO
10.989 toneladas
Corro se pode constatar, embora este setor tenha uma reserva apreciável de
ilmenita «v zircão, a tonelagem de monazita é pequena (embora se deva ressalvar que
cerca dj 1.122 toneladas correspondem a teores acima de 2% de monazita no minério).
Com a pequena reserva encontrada, este setor não mereceu maiores atenções por
parte da CNEN, uma vez que as condições em Tipiti eram melhores.
e) Cálculos de teores foram efetuados em amostras de furos experimentais
executados nas diversas jazidas, assim distribuídos:
FURON?
JAZIDA
1
Manguinhos
2
Manguinhos
3
Salinas
4
Guaxindiba
5
Guaxindiba
6
Cutinguta
7
Largo
8
Largo
9
Boa Esperança
Os resultados deixaram muito a desejar, pois deram teores insatisfatórios,
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acrescidos do fato de terem sido locados em trechos selecionados das jazidas. Sendo
assim, as tonelagens fornecidas pela SULBA (1960) para as jazidas de Guaxmdiba
3.080 t, Largo - 3.400 t e Atalhos - 2.100 t, ficaram na dependência de novns
trabalhos de avaliação, e não foram consideradas como reservas medidas.
3 - CONCLUSÕES E

RECOMENDAÇÕES

— Segundo L.C. Surcan Santos (Rei. citado), o setor de Manguinhos não apretou resultados satisfatórios para uma exploração econômica
Como esta área foi selecionada, dentre as demais, pelos seus melhores resultados
radiométricos, as restantes jazidas ficaram automaticamente eliminadas como possíveis
reservas, o que foi confirmado pelos resultados das amostras dos furos experimentais.
Sendo assim, na região de Buena, apenas o setor de Tipiti apresentara condições
econômicas de exploração, com a reserva de 10.103 toneladas de monazita; e o setor
de Manguinhos, dispunha de 1.675 t de monazita, tonelagem esta que não permitia
uma exploração econômica apenas para monazita.

B - ÁREA OE CUMURUXATIBA - LITORAL SUL DA BAHIA
li INTRODUÇÃO - Dentro do programa de trabalho de avaliação das jazidas de
areias monazíticas da Equipe Buena—Cumuruxatiba, em 1967 foram medidos os
depósitos existentes em Cumuruxatiba, bem como ver içadas as ocorrências no trecho
litorâneo situado entre as cidades de Prado e Porto S Jro, no extremo sul do Estado
da Bahia.
As jazidas de Cumuruxatiba, embora levando em conta a geografia do terreno e
de acordo com decretos de pesquisa, possam ser divididas em vários setores, na
realidade representam um único e extenso jazimento do ponto de vista genético.
Assim, a divisão adotada obedeceu apenas a um critério que visa facilitai a
referência aos vários trechos. Os diversos setores em que se dividiu a jazida acham-se
limitados pela foz dos rios e córregos que desaguam dentro dos limites da jazida.
A jazida divide-se, de norte para sul, nos seguintes setores:
1) Setor Bica
2) Setor Dois Irmãos
3) Setor Areia Preta
4) Setor Jap.irá Mirim
5) Setor Japará Grande
A jazida extende-se, de modo descontínuo e irregular, desde o ponto onde se
acham instaladas as Espirais Humphreys da usina da CNEN até a foz do Rio Japará
Grande. Uma pequena quantidade de areia, de baixo teor em monazita, ocoire, ainda
por algumas dezenas de metros ao sul deste rio.
A concentração de minerais pendos acompanha paralelamente a Barreira,
ocorrendo logo ao pé desta e alcançando 3 até 15 m de largura. Prolonga-se, de forma
intermitente, por 6 quilômetros com uma largura média de 8-10 m e profundidade
média de 0,40 m, raramente ultrapassando 1,00 m. A radioatividade média é de 240 cps.
Deve-se frisar o caráter dinâmico da jazida, em contraposição à maioria dac
jazidas minerais, cujo processo de formação há muito já se encerrou, estando o corpo
de minério perfeitamente definido e preso em uma armadilha geológica e não mais
sujeito a modificações na sua configuração por agentes meteóricos. Neste caso, uma
vez delimitado o corpo de minério em função de suas coordenadas, a qualquer
momento pode-se verificar os valores dados, pois não existe migração do material.
No caso das jazidas de minerais pesados, entretanto, tal não ocorre. A extrema
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mobilidade dos depósitos de areias pesadas,devido à ação de marés e pequenas
correntes litorâneas, tornam sem sentido qualquer tentativa de fixar a exata posição e
configuração do corpo de minério, uma vez que as areias são levadas de um trecho da
praia para outro. Com isto, além da diminuição da quantidade de minério no local
(enquanto em outro local a reserva é ampliada) modificam-se as espessuras das lentes
mineralizadas e sua configuração.
Nestas condições perde significado um levantamento topográfico de detalhe,
com a delimitação rigorosa dos corpos de minério.
Levando em conta essa restrição, foi feito um levantamento de semi-detalhe a
bússola e trena, com a finalidade de definir um valor de reserva em mcnazita, ilmenita
e zircão, para cada setor.
0 objetivo fundamental dos trabalhos seria então calcular uma reserva, com os
respectivos teores, para cada setor do litoral nas atuais condições e principalmente
determinar uma reserva global.
Deve ficar bem claro que embora a reserva global tenda a permanecer constante,
considerando o trecho entre a vila de Curruruxatiba e a Ponta do Ouriço, dentro desta
faixa as areias mudam constantemente de local, de acordo com a ação das marés.
É preciso frisar que também as concentrações variam, variando obviamente, os
teores, havendo, estatisticamente uma dispersão da monazita.
Os depósitos apresentam-se em finas lentes de areia ilmenítica alternada com
lentes de areia quartzosa, constituindo estratificações oblíquas típicas de depósito de
delta, ou então, sob a forma de lentes maiores acumuladas junto a base da barreira pela
ação das marés.

II) SERVIÇOS EXECUTADOS E RESULTADOS OBTIDOS
1) Reconhecimento Geológico - De acordo com L.C. Surcan (Rei. Final Cumuruxatiba, 1967), preliminarmente foi elaborado um mapa fotogeológico na escala
1:25.000 abrangendo o trecho do litoral entre as cidades de Prado e a foz do rio Caí,
atingindo dez quilômetros para o interior do continente, numa superfície total de 455
quilômetros quadrados.
Em linhas gerais, a geologia regional se assemelha a diversos trechos do litoral
brasileiro onde ocorrem traços de minerais pesados.
Entre 20 e 50 quilômetros do litoral aflora o embasamento cristalino,
constituído por rochas pré-cambrianas, predominantemente gnaisses, com morfologia
típica em formas bem arredondadas ressaltando em alguns pontos elevações mais
abruptas como o monte Pascoal (536 m).
Entre o cristalino e o litoral, estende-se, paralelamente à costa, uma faixa de
sedimentos terciários - a formação Barreiras - com uma largura média de 30
quilômetros.
A formação Barreiras termina junto à praia em falésias abruptas, com uma altura
média de 20 metros.
É constituída por arenitos grosseiros até conglomeráticos, mal classificados,
geralmente arcózicos e bastante argilosos, argilitos e argila variegada. A parte argilosa é
geralmente de coloração avermelhada pela presença de óxidos de ferro. Encontram-se
dispersas irregularmente concreções ferruginosas e são comuns leitos limoníticos.
A formação Barre.ras repousa discordantemente sobre o cristalino e por sua vez
está coberta, na faixa litorânea, pelas areias recentes; os sedimentos da formação
Barreiras prolongam-se mar adentro constituindo os recifes (permanentemente emersos
ou emergindo na ocasião da baixamar).
O fator predominante na concentração dos minerais pesados oriundos da
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decomposição dos arenitos da formação Barreiras é a ação conjunta das mares e
correntes litorâneas. Assim, nas enseadas temos as condições ideais para o bloqueio e
concentração dos minerais pesados, com o balanceamento entre as marés e as
correntes.
Outro fator importante na delimitação das áreas mineralizadas é a presença das
escarpas, que além do papel gerador, como fonte dos minerais pesados, funciona como
um anteparo, criando um " t r a p " ideal para a retenção das areias.
Para que estas condições se realizem perfeitamente é necessário que exista uma
certa largura de praia pois, caso contrário (em que a barreira caia diretamente sobre o
mar) a ação das ondas no fundo do mar impede a concentração, dispersando os
minerais pesados que são carregados pelas correntes.
Em resumo, os principais fatores que implicam na formação das jazidas e cuja
presença indica uma provável ocorrência econômica são:
a) Enseada entre pontais
L») Trecho de praia permanentemente emerso, ou emerso na baixamar
c) Escarpa da formação Barreiras
d) Foz de rio (com a formação de restingas ou barras).
Os três primeiros itens caracterizam uma provável jazida, enquanto o quarto, em
adição, caracteriza as áreas de maior concentração nas jazidas,
2) Levantamento Radiométrico - Foi realizado um levantamento radiométrico
ao longo da praia, desde o ponto onde estão localizadas as espirais Humphreys até a
embocadura do rio Japará Grande, numa extensão de 6,1 krr
Baseado nos resultados da radiometria foram locados os furos de trado para
coleta de amostra.
A iadioatividade média é da ordem de 240 cps, sendo que em cada setor
obtivemos os seguintes valores médios:
Setor Bica - 225 cps
Setor Dois Irmãos - 300 cps
Setor Areia Preta - 420 cps
Setor Japará Mirim - 125 cps
Setor Japará Grande - 130 cps
3) Avaliação da Jazida de Cumuruxatiba — Foram executados 157 furos de
trado, numa malha variável de 5 0 m x 1 0 m ou 40 m x 15 m, dos quais foram
recolhidas 153 amostras.
As amostras foram enviadas para a Usina de Buena (Barra de Itabapoana) a fin,
de que fossem feitas as análises para determinação dos teores de monazita, ilmenita e
zireão.
De posse dos resultados das análises foram feitos os cálculos da reserva em
monazita, ilmenita e zireão,
A seqüência de operações na análise das amostras constou de:
1) Pesagem de minério bruto - (amostra total obtida no furo).
2) Lavagem do minério — em mesas separadoras " H u m b o l d t " , obtendo-se um
concentrado.
3) Pesagem do concentrado.
4) Quarteação do concentrado, em separadores Jones, obtendo-se uma fração
quarteada, representativa da inicial.
5) Pesagem da fração quarteada.
6) Separação magnética - no separador magnético "Frantz", obtendo-se
frações de monazita, ilmenita e zireão.
7) Pesagem das frações obtidas.
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8) Cálculo dos teotes de mor>azita, ilmenita e zircão no minério.
9) Cálculo das respectivas reservas pelo método dos prismas.
A seqüência de operações acima descrita é esquemática, pois omitimos os casos
de separação do estéril, a necessidade de algumas amostras serem separadas per
líquidos pesados, bem como da reciclagem parcial de algumas amostras.
3.1 - Reservas — Ainda segundo o Rei. Final de Cumuruxatiba, 1967, f ^ ^ m
obtidas as seguintes tonelagens, considerando-se, no caso óa monazita, valores acima cie
VV cie monazita no minério:
Minério
Tonelagem
Monazita
1.1201
llmenitd
53.0801
Zircão
3.4541
Cumpre lembrar que estas tonelagens de minério, apresentam-se em manchas
disse-ninadas e passíveis de deslocamento, o que torna mais difícil a lavra, aumentando
a porcentagem de pe-da de material.
4) Verificação do Trecho Cumuruxatiba—Porto Seguro
Pode se dividir o
trecho do litoral entre Cumuruxatiba ao sul, e Porto Seguro ao norte, em quatro
setores, a saber:
a) Setor de Porto Seguro - abrangendo o trecho entre Ponte Grande e a foz
do rio Buranhém.
b) Setor Troncoso - abrangendo o trecho entre as embocaduras dos rios
Buranhém e do Frade.
c) Seior Caraiva — abrangendo o trecho entre as embocaduras dos rios do Frade
e Corumbau.
d) Seto, de Corumbau — abrangendo o trecho entre as embocaduras dos rios
Corumbau e Caí.
A) SETOR DE PORTO SEGURO - A área de Rios dos Mangues, situada ao sul
da foz do rio dos Mangues, não apresentou nenhum interesse econômico para a CNEN.
No trecho restante do litoral não foi observada nenhuma concentração de
minerais pesados. Assim todo o setor foi considerado de interesse secundário.
B) SETOR TRONCOSO - Inclui a área de Troncoso, situada logo ao sul do Rio
Buranhém.
Nesta área foi verificada uma concentração de minerais pesados que, embora
apresentando uma extensa dispersão superficial, não possui expressão em profundidade.
Apresenta-se em pequenas manchas descontínuas, superficiais, com uma espessura média de 5 centímetros e, raramente, atingindo 30 centímetros; ainda assim esta
espessura não engloba uma camada contínua de minério mas apenas intercalações.
A zona mineralizada apresenta uma radioatividade média em torno de 80 cps,
raramente atingindo pontos de 500 cps.
Como se pode verificar em outros trechos do litoral, rv?ste também ocorrem
pontos de seleção de monazita, de expressão puramente local.
Foram efetuados 2 furos de trado para as análises dos teores em monazita e
ilmenita. Os resultados deram teores muito baixos de monazita, invalidando a área para
qualquer outro trabalho de detalhe.
C) SETOR C A R A I V A — Neste setor as praias entre os rios do Frade e Juricuara
apresentam uma deposição desconf'nua de minerais pesados paralelamente às
Barreiras, que esporadicamente formam concentrações de maiores proporções.
Entre estas podemos citar as da Enseada de Joacema e da Praia de Toque-Toque
(Coruípe), de interesse para a CNEN.
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C l ) Enseada de Joacoma — Esta praia, com aproximadamente 2 km de
extensão, onde ocorre uma distribuição descontínua de areia ilmeni'tica, auresenta no
extremo norte um trecho de 600 m de extensão por 18 rr> de largura e uma espessura
média de 50 cm, com uma concentração d' 1 areias ilmeníticas homogênea, conti'nua e
bastante rica em monazita.
A radiatividade média é de 150 cps, atingindo em zonas mais favoráveis 300 cps;
nos pontos máximos registra-se 3.000 cps.
Foram executados 3 furos de trado atingindo até 1,50 m dertro da lente
mineralizada.
C.2) Praia do Toque-Toque (Coruípe) - A prah possui uma oxtensão total de
800 m dos quais 300 m apresentam maior concentração. Constitui uma deposição
superficial com uma espessura média de 10 cm, atingindo em certos pontos 40 cm.
Apresenta uma radioatividade média em torno de 100 cps. Localmente apresenta
uma acumulação de monazita, numa pequena área de 50 a 80 metros quadrados, onde
se registra um valor máximo de 2.000 cps.
Foram executados 2 furos de trado para coleta de amostras.
D) Setor Corumbau - Não foi observada nenhuma ocorrência de minerais
pesados neste trecho, com exceção de duas pequenas concentrações sem interesse
econômico, uma na parte norte da Ponta de Corumbau e outra na foz do rio Cai'.
4.1 - A V A L I A Ç Ã O DO SETOR DE JOACEMA - A partir dos resultados de
análises das amostras AM-5, AM-6 e AM-7 e de observações no local, foi possível
estimar uma reserva de minério para este setor, que alcança aproximadamente os
seguintes valores:
Monazita
6501
llmenita
3.500 t
Zircão
1.600 t
Como se pode verificar, trata-se de reservas úteis, se compararmos com as
disponíveis próximo à usina.
4.2 - A V A L I A Ç Ã O DO SETOR DE TOQUE-TOQUE - Tanto pelas observações no terreno, como pelos resultados de análise, a quantidade de minério nesta região
deixa muito a desejar, dificilmente atingindo a ordem de 80 t de monazita; quantidade
esta que, aliada à dificuldade de acesso, invalidam a área.
5) Verificação da Ocorrência de Alcobaça - Com base em referências locais, foi
verificada uma ocorrência em Alcobaça, distante 24 km da cidade de Prado.
A ocorrência situar-se-ia na antiga estrada entre Prado e Alcobaça, a 5 km da
BA-001 (por estrada carroçável em areia) cujo desvio dista 3,6 km da cidade de
Alcobaça. Localiza-se à direita da estrada, entre esta e a praia.
Foi executado um reconhecimento radiométrico e foram feitos alguns furos de
trado sem encontrar-se nenhum indício favorável à existência de minerais pesados.
Foi realizado, ainda, um reconhecimento ao longo da praia, numa extensão de
4 km, onde ocorrem ligeiras concentrações, que deixam muito a desejar.
Em alguns furos de trado, foram recolhidas amostras para verificação de teor.
Esta ocorrência não apresentou nenhum interesse econômico.
Ill) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - Como se pode concluir diante dos
resultados obtidos, pela Equipe Cumuruxatiba, as reservas de monazita da região de
Qjmuruxatiba, alcançaram uma tonelagem bastante pequena, o que permitiria o
funcionamento da usina por um período de aproximadamente um ano.
As demais áreas estudadas não apresentaram interesse para a CNEN, com
exceção da Praia de Joacema.
Nesta região foi medida uma tonelagem significativa de monazita (650 t), ÍI qua',
apesar de justificar a sua exploração, não chega a permitir novos investimentos, ermo
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por exemplo, a instalação de espirais "Humphreys" no local.
Levando-se em consideração a reduzida quantidade de minério, o acesso difícil e
as condições geológicas das concentrações, ou seja, existência de concentrados naturais
com altos teores em monazita, sugere-se como única solução para o aproveitamento
desta areia, o transporte destes concentrados naturais em barcaças pequenas ou
qualquer outro tipo de embarcação ligeira até a usina, cuidando-se de não onerar o
transporte.
Deve-se frisar que a lavra nesta área só seria possível enquanto estivesse em
funcionamento a Usina de Cumuruxatiba, com o depósito sendo lavrado juntamente
com a reserva ainda existente próximo à Usina.

C-ÁREA

DE GUARAPARI -

LITORAL SUL DO ESP. SANTO - De

setembro a dezembro de 1967, a Equipe Monazita, criada no DEM para a verificação e
avaliação de todas as ocorrências de areias, efetuou a verificação das anomalias
indicadas pela prospecção aérea no litoral do Estado do Rio e sul do Espírito Santo, a
avaliação das ocorrências da área de abastecimento da Usina de Buena (CISIEN) e a
reavaliação das jazidas cubadas polo DNPM no Espírito Santo.
Para as áreas com jazidas já cubadas pelo DEM ou pelo DNPM foi completada a
documentação de cada ocorrência; para as áreas com reservas estimadas, dependendo
de verificação, foi feita uma reavaliação dos dados encontrados nos relatórios e
publicações anteriores.
Com isso foi possível uma visão global e atualizada, até 1967, da situação da
monazita detrítica no litoral brasileiro.
1 - TRABALHOS REALIZADOS - Os trabalhos de verificação de anomalias
foram realizados nos estados do Rio de Janeiro, nos trechos de Barra de Maricá, Rio
das Ostras, Ponta de Itapebuçu, Praia de Carapebus, Praia do Furado, Atafona, Santo
Amaro e no Espírito Santo nos trechos de Barra do Marabá, Ponta do Siri, Barra de
Itapemirim, Ponta da Fruta e Ponta do Jucu.
Em Guarapari, foi efetuada uma reavaliação dos dados existentes sobre as jazidas
cubadas pelo DNPM no litoral do Espírito Santo.
2- RESULTADOS OBTIDOS - Segundo A. C. Maciel (Rei. Anual Equipe
Monazita, 1968), todas as oito anomalias aéreas verificadas no litoral do Estado do Rio
foram consideradas sem interesse para trabalhos de avaliação, correspondendo a
ocorrências sem qualquer valor econômico.
Na área de influência da usina de Buena, apenas as jazidas de Tipiti e
Manguinhos, cubadas pelo DEM em 1966, dispunham de tonelagem suficiente para
serem considerados depósitos econômicos. Todos os demais depósitos conhecidos ou já
foram esgotados ou são apenas ocorrências sem valor econômico.
Na área de influência da usina da MIBRA, em Guarapari, existiam reservas da
ordem de 8.700 t, espalhadas por cerca de 10 pequenos depósitos. Apenas a jazida de
Boa Vista, com 6.0001 de monazita (informação verbal do Eng? Helem Bessa),
apresentava uma reserva considerável.
Das jazidas cedidas pela MIBRA à CNEN, a da restinga do Jucu, a 13 km do
município de Espírito Santo, com 370 t cubadas pelo DNPM em 1957 e a das praias
Ouzeiro e Penedo (Barra do Jucu), com 250 t cubadas em 1956, ambas ao norte de
Guarapari, encontravam-se intatas.
Ao sul de Guarapari, a jazida de Ipiranga (Canto do Riacho) estava sendo lavrada
em 195b, 3no em que foi feita a cubagem de 380 t pelo DNPM. A partir de 1959 não
foi mais trabalhada, e a maior parte da reserva deve estar intata.
A jazida do Graçaí (praia do Vaz), com 975 t cubadas pelo DNPM em 1059, foi
trabalhada de 59 a janeiro de 63 e a maior parte do material foi retirado. A reserva
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atual é mínima e praticamente sem valor econômico.
A jazida da praia de Meaípe foi explorada pela MIBRA de 60 a 62, e está
esgotada.
A jazida de Porto Grande (praia e restinga de Imbira), com 1.500 t cubadas pelo
DNPM em 54, já foi trabalhada de 60 a 62, e durante o ano de 1967 já produziu 600 t
de monazita. Segundo H. Bessa, engenheiro da usina da Mibra, ainda há mu'ta
monazita nesta área. Para efeito de cálculo, foram estimadas em 500 t as reservas ainda
existentes.
Fig

2

AREAS TRABALHADAS NO PERÍODO
1966/1970

A jazida de Maimbá, com 560 t cubadas pelo DNPM em 6 1 , foi trabalhada de 61
a 62, e está esgotada.
Das demais jazidas ao sul de Guarapari, a da praia da lagoa Ubu, com 503 t
cubadas em 6 1 , pertencente à Mibra, encontra-se esgotada.
As das praias de Parati e Icaraí, pertencentes a Vicente de Araújo Torres, com
569 t de monazita cubadas em 6 1 , foram tiabalhadas em parte pela MIBRA até 62, e a
maior parte da reserva deve estar intata.
As jazidas de Baixa de Casa (221 t), Ponta Fina (139 t), Restinga do Caiu
(252 t) e Praia das Laranjeiras (132 t), todas com concessão outorgada a Vicente de
Araújo Torres, ainda não foram lavradas.
Prosseguindo para o sul, encontramos a praia de Itapeminm, que se alonga por
dez quilômetros até a barra do rio Itapemirim e se alarga aproximadamente em mil
metros. Com base em cerca de 200 furos de sonda realizados pelo DNPM com um total
de 1.370 m perfurados, verificou-se que não há possibilidade de recuperar-se a
monazita e nem mesmo a ilmenita que aí se encontram, em virtude desses minerais
ocorrerem como simples resíduos, isto é, com teores abaixo de 0,04% para a monazita
e 0,3% para a iimenita.
De Barra de Itapem. ir n a Marataízes não há nenhuma ocorrência, e ao sul de
Marataízes, entre a Ponta co Siri e a barra do Marabá, no local denominado Boa Vista,
há uma jazida pertencente à MÍ8RA com 6.000 t de monazita, cubadas em 1964 pelo
Er>g?H. Bessa.
Com as reservas existentes na área de Guarapari, de 2.7001 de monazita
distribuídas pelas diversas jazidas, sem considerar a jazida de Boa Vista (6.000 t),
mantido c ritmo de produção da usina da Mibra de 75 a 80 t/mês, esta poderia
funcionar por mais 5 anos no sistema de contrato com a CNEN.
As reservas praieiras medidas até dezembro de 1967 eram de 22.240 t, conforme
quadro abaixo.
Situação das Reservas de Monazita em Dezembro de 1967 - Depósitos de Praia
Reservas Medidas
Reservas praieiras
Reservas praieiras
Reservas praieiras
Reservas praieiras

medidas
medidas
medidas
medidas

pelo
pelo
pela
pelo

DEM no Est. do Rio (1967)
DNPM no E. Santo (56/66)
MIBRA no E. Santo (1964)
DEM no sul da Bahia (67)

—

11.770
2.700
6.000
1.770

t
t
t
t

22.240 t

D-RECONHECIMENTO AEROCINTILOMÉTRICO DO LITORAL BRASILEIRO - Em 1967, com a contratação dos serviços de aeronave e a necessidade de ser
deslocado um helicóptero co Rio para Fortaleza, pensou-se que esse deslocamento
deveria ser feito ao longo do litoral registrando as áreas de maiores atividades
radiométricas, apoiando dessa maneira a Equipe Monazita.
Assim, foi feito um vôo cintilométrico ao longo da costa brasileira, com registro
contínuo dos valores de radioatividade.
Foi utilizado um helicóptero Hugges — 300, da VOTEC S/A, dotado de
cintHômetro MICROLAB 315-A e registrador.
1 - TRABALHOS REALIZADOS
- Segundo P. M. C. Barreto (Rei. Anual
Equipe Geofísica, 1967), o vôo foi realizado sobre a praia, próximo ao limite das
dunas, onde ocorrem com maior freqüência os depósitos de monazita detrítica.
0 afastamento em relação ao mar foi em geral 200 a 300 rn, podendo em alguns
raros momentos ter sido maior, no caso da presença de restingas e zonas de inundação.
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Não excedeu entretanto a 1.000 m de afastamento da linha de praia.
A altura de vôo foi de 300 pés, determinada como ótima nos depósitos
conhecidos de Barra de Itabapoana.
O registro foi contínuo, tomando-se como referência os principais acidentes
geográficos: rios, cidades e faróis da marinha.
A duração total da operação foi de 36 h e 50 m.
2 - RESUL TADOS OBTIDOS
Anomalias
Vôo n? 1 - Rio-Buena
Duração Útil - 4,20 h
4
Vôo n?2 - Buena (Local)
Duração Útil - 1,50 h
Vôo n?3 - Buena-Vitória
Duração Útil - 1,40 h
Vôo n?4-Vitória-C. Barra
Duração Útil - 1,25 h
21
Vôo n?5 - Canavieiras-C. Barra
Duração Útil - 4,00 h
26
Vôo n°6 - Canavieiras-Salvador
Duração Útil - 3,45 h
10
Vôo n? 7 - Salvador-Aracaju
Duração Útil - 3,35 h
1
Vôo n?8a - Aracaju- Recife
Duração Útil - 6,00 h
Vôo n?8b-Recife (Local)-Olinda
Duração Útil - 2,50 h
Vôo n?9 - Recife (LocaD-Natal
Duração Útil - 2,30 h
Total
62
0 trabalho executado permitiu a separação de duas áreas no litoral. Uma ativa,
compreendendo o litoral do E. Santo e sul da Bahia e outra estéril, de Salvador para o
norte até atingir Fortaleza.
E -- ÁREA NORTE DE VITÓRIA - LITORAL DO E. SANTO
VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS AÉREAS
1 — Trabalhos Realizados - A Equipe Monazita foi incumbida durante o ano de
1968 de verificar e cubar, quando de interesse, as anomalias detectadas pela Equipe de
Aerocintilometria que sobrevoou o litoral desde Vitória até Fortaleza em setembro de
1967. De posse do registro de vôo e com as anomalias assinaladas em um mapa do
IBGE escala 1:500.000 partiu-se para o reconhecimento das anomalias no terreno.
Foi obtido, na Seção de Fotogeologia do DEM, um mosaico com parte da região
objeto de estudo no qual estavam consignadas várias anomalias, inclusive as detectadas
pela Equipe de Aerocintilometria do DEM. Esse mosaico cobre a área de Camburi a
Nova Almada e é o resultado de um trabalho realizado pela LASA em 1953 para a
Divisão do Fomento da Produção Mineral do DNPM.
Segundo M. N. Cosentino (Rei. Anual Equipe Monazita, 1968), algumas
anomalias foram abandonadas por não apresentarem interesse. Era visível que as
mesmas nao constituiriam jazidas; duas foram cubadas mas devido aos resultados a que
se chegou não foram consideradas jazidas e várias foram consideradas jazidas embora
apresentassem teor médio em Monazita inferior a 1%, levando-se em conta o teor em
Zircão (de interesse para a APM) e principalmente por ser a Monazita considerada
estratégica, em razão do que poderá ser explorada em condições nem sempre
econômicas, teoricamente.
Grande foi a quantidade de ilmenita cubada. Embora seu preço seja baixo, foi
levado em consideração que a partir de 1970 haveria mercado para esse material, com
o início das atividades de uma fábrica de dióxido de titânio em Salvador - BA e as
jazidas do litoral norte de Vitória não só são as mais próximas da nova fábrica como
também, devido à facilidade de transporte (há boas estradas e um porto aparelhado em
Vitória) seriam as mais rentáveis.
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2 — Trabalhos de Cubagem - Os trabalhos de campo para cubagem das
anomalias constaram de furos de trado em malha regular utilizando-se, de acordo com
a configuração do corpo radioativo, malha de 20x10, 40x10 ou 40x20 m. Amostravase, cada furo, de metro em metro ou fração de metro quando não se completava o
metro e de cada jazida confeccionava-se um mapa planimétrico utilizando bússola e
trena. As análises para a determinação dos teores de Monazita, llmenita e Zircão
foram realizadas na Usina da CNEN em Buena, por pessoal do DEM lá fixado para esse
objetivo, e obedecendo o clássico método de concentração do minério em mesa e
separação, utilizando-se um separador FRANTZ, com as operações intermediárias
necessárias (secagem, pesagem, quarteação, etc).
3 - Resultados Obtidos

Reservas Calculadas em Toneladas

Número
da
Anomalia

Monazita

llmenita
Nãn Onnititni Rp«;prufi

1

2
3
3A
4

169
164

2.100
1.603

152

1.940
747

6
7C
7D

93
92
650
323
42

7D,
7D 2

232
88

5

1.435
10.960
4.525
298
2.504

7D 3
7D 4

5,7
8,5

7D 5

12,5
78
957

8B
8A
8
9
11
12
14
17
17A

1.218
20
42,5
87
8.835
5.695
1.744

321
185
1.757
109

Total

285
225
2.277
341
81

383
341
5,4
10,8
24
1.033
1.557

555
6.841

1. MO

3.702

281

758
400
288

642
67

Wãn Cnnstitui Res"™?
2.067

276
492

Nãn Constitui Re«»rv3

18
19

Zircão

Nã" Constitui Rpspn/a
3.600

252
5.971,7

Fonte: Rei. Anual Equipe Monazita -

60.518,5

231
11.127,2

1968

F - PROSPECÇÀO AÉREA SISTEMÁTICA
Região de Tutóia—MA ~ Da segunda quinzena de agosto até meados de
setembro, a Fquipe de Prospecção Aérea Pormenorizada do DEM, em sarviço na Bacia
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Piauí'—Maranhão, realizou no litoral da Bacia de Barreirinhas (TUTÓIA), no Estado do
Maranhão, uma campanha de vôos com malha regular (1.000 m), com o objetivo de
dar prosseguimento ao programa de levantamentos de pontos anômalos que possam
levar a ocorrências de monazita.
Foram executadas 54 linhas de vôos com comprimento médio de 10 km, que
consumiram cerca de 25 horas, localizando-se 65 anomalias para estudos posteriores de
campo.
Em virtude da distância da área às usinas em funcionamento, os trabalhos de
verificação e avaliação ainda não foram realizados, aguardando-se melhor oportunidade.
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IV. CONCLUSÃO

No petíodo de quatro anos, qu? vai de .neados de 1966 a meados de 1970, a
CNEN prosseguiu com os trabalhos de prospecção e pesquisa de jazidas de minérios
nucleares iniciada em 19F2. Embora os recursos financeiros destinados à prospecção de
urânio no período tenham se mantido em nível bastante modesto, como já vinha
acontecendo aliás desde o início das pesquisas sistemáticas com tal finalidade, pôde a
CNEN manter um ritmo de atividade coerente com a filosofia de trabalho implantada a
partir de 1962. Assim, continuaram a sjr estudadas todas as ocorrências de urânio já
conhecidas, tendo sido lançadas equipes de reconhecimento em busca de novas frentes
de trabalho.
Como a disponibilidade financeira não permitia atacar todas as áreas que já
tinham sido investigadas por métodos superficiais com trabalhos de subsuperfície sondagens e abertura de galerias - decidiu-se atacar due? ou três áreas prioritárias, de
maneira a definir, no menor prazo possível e dentro d?s restrições orçamentárias, uma
jazida de urânio.
Assim, o resultado mais importante assinalado no oeríodr foi a cubagem da
primeira reserva brasileira de urânio, no Campo do Agostinho, sm Poços de Caldas,
com 700 t de U 3 O 8 medidas. Por nutro lado, os trabalhos preliminares e as primeiras
sondagens exploratórias levadas a efeito nas áress sedimenta res, consideradas como de
1? urgência - bacia do Parnaíba, bacia de Jatobá e bacia do Tucano (Serra da Rua
Nova), colocaram estas áreas em condições de s^rem atacadas com programas
intensivos de sondagem, tão logo os recursos finsriceitos assim o permitissem, o que
veio a acontece* ainda no final de 1970.
Paralelamente, nào se descuidou a CNEN do aprimoramento profissional de seus
técnicos, continuando a enviá-los para estágios e visitas óc curta duração à França,
Estados Unidos, Portugal, Espanha e África do Sul. Com isto, foi possível especializar e
manter em atividade uma equipe de cerca cie 4U geólogos, admitidos desde 1962,
tornando-os aptos a assumir, nos CÜOS subseqüentes, o comando da prospecção de
urânio no Brasil.
No final de I970, com a criação da CPRM e o estabelecimento da filosofia de
trabalho segundo a qual a CNEN seria o órgso de planejamento e a CPRM o órgão
executor, as perspectivas para o futuro próximo eram bastante animadoras, e a
esperança de se encontrar uma grande lazída repousava sobretudo nas bacias
sedimentares e nos metaconglomerados auro uraníferos descobertos r,o Quadrilátero
Ftrrífero.
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