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The objective of this paper is to show the use of cintilome -
try in the delimitation of pegmatites of the region of Cristais, northe 
ast of Ceará State. It is a part of the Project Litium-Ce and it recel 
ves a financial aid from FINEP. 

Four on-the-spot surveys have been made with a rectangules 
5 x 15 m mesh on heterogenous and little or not exploited pegmatite 
revealed on the surface by a residual mantle of milky quartz and slabs 
of muscovite. A cintilometer Saphyro Srat, model SPP-2 was used for 
readings in counts per second ( c/s ). 

Three of the surveys were performed on medium-sized pegmati
tes ( 5 - 15 m of width ) and show that their measurement are in the 
15-60 c/s range while those on the host rock ( biotite-gneiss ) vary 
from 70 to 130 c/s. 

One of the surveys was made over a pegmatitic dyke, with 1,5 
meter width, in a sand-covered area of 1 meter, and it shows that the 
portion of the pegmatite may hardly be suggested, pointing out only at 
the southwest corner of the area the presence of biotite-gneiss through 
the increase in the readings. 

The cintilometry may be used on a more detailed seale in areas 
with superficial signs of the presence of pegmatites,in order to deter 
mine their position and to guide a superficial prospection. The low" 
value reading ( 1 5 - 6 0 c/s ) on the pegmatites are bound to be related 
to the absence of U and Th minerals and to the presence of a nucleus of 
quartz and albite,"replacing largely the potassium feldspars. The rea
ding in the 70 - 130 c/s range on the biotite-gneiss should be linked 
with the presence in their mineralogic composition of biotite muscovite, 
potassium feldspars and zircon. A sandy corer disguises the anomalies. 

R E S U M O 

Este trabalho tem por objetivo a utilização da cintilometria 
na delimitação de pegmatitos da região de Cristais, nordeste do Ceará. 
Faz parte do Projeto Lítio-CE e conta com o apoio financeiro da FINEP. 

Foram realizados quatro levantamentos de detalhe, com mal! a 
retangular 5 x 15 m, sobre pegmatitos heterogêneos pouco ou não explora 
dos, evidenciados em superfície por um manto residual de quartzo leito 
so e placas de muscovita. Utilizou-se um cintilômetro marca Saphymo Srat, 
modelo SPP-24 com leituras em choques por segundo ( c/s ). 

Três dos levantamentos foram realizados sobre pegmatitos á>s 
porte médio (5-15 m de de espessura) e mostram que as medidas sobre os 
mesmos são menores, na faixa de 15-60 c/s, enquanto que sobre a rocha 
encaixante (biotita-gnaisse) as leituras estão na faixa de 70-130 c/s. 

Um dos levantamentos foi realizado sobre um dique pegmatítico 
com espessura de 1,,5 m, era uma área com uma cobertura arenosa de 01 m 
e mostra que não e possível que se sugira a posição do pegmatito,eviden 
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ciando apenas no canto sudoeste da área a presença do biotita-gnaisse 
pelo aumento das leituras. 

A cintilometria pode ser utilizada em escala de detalhe em 
áreas com evidências superficiais de pegmatito com o objetivo de deter 
•inar sua posição e orientar a çrospecçao superficial. Ás leituras^ baT 
x*s (15-60 c/s) sobre os pegmatitos devem estar relacionadas ã ausência 
de minerais de U e Th e a presença do núcleo de quartzo e da albita, 
substituindo em grande proporção os feldspatos potássiccs. As leituras 
na faixa de 70-130 c/s sobre o biotita-gnaisse devem estar relacionadas 
ã presença em sua composição mineralõgica de biotita, Euscovita,K-íelds_ 
pato e zircão. Uma cobertura arenosa mascara as anomalias. 

1. IKTRODUÇÍQ 

A cintilometria tem sido utilizada em grande proporção em le 
vantamentos de reconhecimento e de detalhe,_na busca de ninerais de ura 
nio. Entretanto, sua utilização em prcspecção de pegmatitos ê muito res_ 
trita. Aliás, os métodos geofísicos têm sido pouco utilizados para pro? 
pecçâo de pegmatitos. 

0 objetivo deste trabalho é a utilização da cintilometria, em 
escala de detalhe, na delimitação superficial de pegmatitos, evidencia 
dos de alguma maneira em superfície. Ou seja, deseja-se verificar de mo 
do experimantal se existe contraste radioativo suficiente para que sé" 
possa distinguir superficialmente o pegnatito da rocha encaixante na re 
gião de Cristais, Estado do Ceará. ~ 

Com objetivo idêntico, Vasconcellos e Garrido (1977) realiza 
ram levantamentos cintilométricos detalhados em pegmatitos de Itambé, 
Estado da Bahia. Os referidos autores concluíram nesse trabalho que a 
cintilometria nlo^permite delir.itar os pegmatites como ur. todo;destacam 
CORO causa da ausência de anomalias cintilométricas sobre os pegmatitos, 
o fato dos mesmos estarem em fase de exploração, concorrendo, desta ma 
neira, para a diminuição de minerais radioativos em superfície. ~ 

2. METODOLOGIA 

Foram feitos quatro levantamentos de detalhe,utilizando-se um 
cintilômetro marca Saphymo Srat, modelo SPP-2, cedido pela NUCLEBRÂS, 
com leituras em choques por segundo_(c/s), obtidas com o aparelho colo 
cado ã altura do braço em sua posição normal, da ordem de SO cm acima 
do terreno. 

_Utilizou-se uma malha retangular 5 x 15 m nos levantamentos, 
com exceção de um deles que foi utilizada uma malha S x 10 n. A posição 
da malha foi definida da seguinte maneira: traça-se uma linha de base 
aproximadamente paraiela a direção provável para o pegratito e distri_ 
buem-se piquetes de 15 em 15 m; em seguida abrem-se as picadas transveF 
sais. Quando a^posição do pegmatito está mascarada, traça-se a linha de* 
base garalela â xistosidade da rocha encaixante. 0 alinhamento foi dada 
por bússola. 

Os trabalhos de abertura de picada em cada levantamento foram 
feitos em 2 - •» dias por um trabalhador braçal, enquanto que as leitu 
ras foram obtidas em 1 - 2 dias por três pessoas. Foram anotadas tamber? 
observações pormenorizadas das variações litológicas superficiais, pela 
importância que estas podem ter nas variações radioativas. 

Os dados de campo foram plotados em mapas na escala 1/500 e 
contornados em intervalo de S ou 10 c/s, 

3. LEVANTAMENTOS CINTILOMÉTRICOS 

Os levantamentos cintilométricos foram feitos sobre os pegmá 
titos Bangüê, Aroeira, Girau I e Baixa Preta, localizados na Fig. OlT 
Esses pegmatitos estão intrudidos em biotita-gnaisse pertencente ao Pré 
-oambriano Indiviso. A direção de xistosidade do biotita-gnaisse I N -
NE e sua inclinação é forte, ora para SE ora gara NW. Sua mineralogia é 
constituída por quartzo, microclina, plagioclaslo sódico, biotita e, em 
menor quantidade, por muscovita. 
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Sedimentes areno-argilosos, inecnsolidados, do Grupo Barreî  
ras Indiviso, pertencentes ao Terciário, repousam em faixas contínua? 
sobre rochas cristalinas do Pré-cambriano Indiviso. Uma cobertura de 
areia branca, grosseira, com espessura da orden de 1 ra, de posição es_ 
tratigráfica e de origem controvertidas, ocorre com freqüência sobre o 
Grupo Barreiras. 

Os pegmatitos escolhidos para os levantamentos foram pouco ex 
piorados ou estão sendo pesquisados. ~ 

3.1. Pegmatito Bangüê 

Situa-se SOO m a leste do Krt 8U,S da BR-116. Foi descrito cri 
ginalmente por Johnston (19"*5). Foi muito pouco explorado. Sua mineralõ 
gia é composta por quartzo, K-feldspato, albita, muscovita, berilo e cõ 
(luiabita-tantalita. Exibe ura núcleo de quartzo bem diferenciado. A rocha 
encaixantc não aflora mas nas proximidades ocorre um biotita-gnaisse com 
direção N20°E e mergulho sub-vertical. Uma pequena cobertura arenosa se 
faz presente na área do levantamento. 
} Neste^levantamento foi utilizada uma malha_5/10 m, orientada 
na direção provável para c pegmatito. 0 mapa de contorno de radioativi 
dade está apresentado na Fig. 02. Pode-se observar no mapa que sobre õ 
pegmatito as leituras são baixas atingindo um mínimo de t5 c/s.Fora_ do 
pegmatito, quer do lado leste quer do lado oeste, as curvas de contorno 
atingem a 75 - 80 c/s, caracterizando a presença da rocha encaixante^ 

A altura do cruzamento das linhas 30 N e 30 E ocorre um mini 
mo com curvas de 10 e 15 c/s. Interpreta-se este mínimo cono sendo cau 
sado pela presença de rejeito do pegmatito para lá carreado^ 

Com base no mapa de radioatividade e nas observações geológi 
cas, selecionou-se una área para continuidade da pesquisa por prospec 
ção superficial. _ ~ 

Dos lados norte e sul, o contorno da área selecionada para 
prospecçio foi completado após leituras isoladas com o cintilõmetro. 

Do levantamento cintilomêtrico conclui-se que as leituras so 
bre o pegmatito são 15 - 30 c/s abaixo do "background"^ Essa diferença 
não é suficiente para se buscar novos pegmatitos através de levantair.en 
tos em escala de reconhecimento. No entanto, em escala de detalhe, é su 
ficiente para orientar a prospecção superficial do pegmatito. A curva 
central é alongada de HS c/s parece refletir o núcleo de quartzo. 

As leituras relativamente mais baixas sobre o pegnatito devem 
estar relacionadas com os seguintes fatores: ausência de minerais de 
urânio e túrio, presença de um núcleo de quartzo, intensa substituição 
de K-feldspato por albita. 

3.2, Pegmatito Aroeira 

Situa-se 3 Km a nordeste do Km 8"»,5 da BR-116 em um _pequeno 
"alto" colocado entre o Córrego Capim e o Riacho Baixio do Feijão. 

0 Pegmatito Aroeira não foi explorado, encontrando-se em fase 
preliminar de pesquisa. Sua presença é evidenciada em superfície atra 
vés de um manto residual de quartzo leitoso e de placas de moscovita.Por 
todo o "alto" existe muitos blocos de quartzo, provenientes de pegmari 
tos ou de quartzitos que ocorrem a noroeste da area levantada. 

Através de poços rasos sobre o Pegmatito Aroeira,pôde-se con£ 
tatar a presença de quartzo,K-feldspato, albita, moscovita, berilo, cal 
siterita e columbita-tantalita. 

Com o mascaramento do pegmatito, traçou-se a linha de base na 
direção N - S magnético, correspondendo grosseiramente a direção regio 
nal das rochas e seguindo^a parte mais eLevada do "alto". ~ 

0 mapa cintilomêtrico esta apresentado na Fig. 03. Com base 
neste maga e nas observações geológicas, conclui-se que o^Pegmatito Aro 
eira esta situado numa faixa onde os valores atingem um mínimo de lT 
c/s. As leituras aumentam gradualmente até t5 -^50 c/s, para fora_ do 
corpo. Daí, foi traçado o contorno limitando a área para prospecção su 
perficial. ~ 

Uma curva com IS c/s do lado leste, entre as linhas 30 Ne "•$ 
N, se deve provavelmente a uma grande acumulação de quartzo rolado. 

»l 



Do lado oeste do levantamento se observa um afloramento de 
quartzo leitoso. Uma medida isolada sobre o quartzo_foi de 20 c/s,valor 
abaixo das circunvizinhanças. No entanto, a malha não ê suficientemente 
fina para que se possa mapeá-lo. 

_No canto noroeste do levantamento foi mapeado, por informa 
ções geológicas, um estreito pegmatito homogêneo, estéril, de textura* 
fina, o qual também não se fez presente pela cintilor.etria. 

A direção do biotita-gnaisse encaixante é N 20° E. Próximo ao 
pegmatito, as curvas se alinham na direção H - S, sugerindo ser esta a 
direção do pegmatito. Na periferia as curvas cintilométricas refletem a 
topografia. 

A ausência de minerais de urânio e tôrio, a forte albitização 
c a presença_de quartzo parecem ser os fatores responsáveis pelos valo 
res cintilo-ítricos mais baixos sobre o Pegmatito Aroeira. ~ 

3.3. Pegmatito Girau I 

Situa-se 3 Km a oeste do Km 86 da BR-116, na localidade de G^ 
rau. As escavações realizadas na fase de prospecção preliminar foram sü 
ficientes para esclarecer diversos parâmetros do pegnatito. Tem uma dT 
reção gerai H 30° W e inclinação de HSO para NE, sendo encaixado por um 
biotita-gnaisse com direção de xistosidade igual a N 15° E e inclinação 
de 80O para 3E. Sua forma é tipicamente tabular e tem uma espessura me 
dia de 1,5 rr.. Sua mineralogia é composta por quartzo, K-feldspato, mo? 
covita, albita, schorlita, berilo, granada, columbita-tantalita e fosfã 
to de Fe, M" e Ca. ~ 

A área levantada é muito plana e uma cobertura arenosa com 
cerca de 1 r. de espessura^está presente em grand" parte da área. 

0 mapa cintilométrico é apresentado tia Fig. Ct. A parte esca 
vada está localizada^entre as linhas 15 S e *S S na altura das estações* 
S W e 15 W. A 200 m â SW da área escavada, às margens do açude da Fazen 
da Sirau, afloram rochas do complexo gnáis-ico - migir.atítico, sobre a? 
quais as leituras são da ordem de 80 - IDO c/s; sobre o gnaisse com fa 
cõides de fsldspato potãssico, aflorante nas proximidades, as leituras 
atingem 135 c/s. Ainda às margens do açude ocorre um pegmatito, sobre o 
qual as leituras decrescem para S0 - 60 c/s. S<?bre o embasamento crista 
lino com cciertura arenosa, as leituras são^da ordjm de 70 - 7S c/s. "* 

29 um modo geral, o mapa cintilométrico mestra um padrão li 
(ciramente circular, com curvas de contorno de 30 a 50 c/s. A altura dã 
area escavada, a curva de HO c/s assume grosseiramente o formato das e£ 
cavações. A columbita-tantalita do Pegmatito Girau I é radioativa; nã 
frente de^exploraçâo para este mineral, as leituras cintilométricas a 
tingem até 100 c/s. ~ 

Do lado este da linha "»5 S existe uma anomalia de forma circu 
lar que está sendo interpretada como causada por coluubita - tantalitã 
transportada pelo riacho que cruza o pegmatito. Por outro lado, a ampla 
anomalia do canto sudoeste da área levantada está sendo interpretada co 
mo causada pela diminuição da espessura do capeamento arenoso sobre õ 
embasamento cristalino. I 

Leste levantamento pode-se concluir e sugerir o seguinte: 
a) 0 capeanento arenoso mascarou as anomalias; 
b) 0 pegmatito, de dimensões pequenas, não foi detectado por cintilome 
tria; _ "* 
c) Na frente de exploração para columbita-tantalita, o cintilõmetro 
mostrou-se muito útil; 
d) Sugere-se que a prospeçção superficial prossiga ã partir da área es_ 
cavada, onde o pegmatito é conhecido. 7 

3.1*. Pegmatito Baixa Preta 

Situa-se 3,5 Km a oeste de Chcrozinho, na margem sul do Ria 
cho Lagoa "eca, na Fazenda Baixa Preta. ~ 

A área levantada é um pequeno "alto". 0 solo é pouco espesso, 
permitindo aqui e ali o afloramento da rocha regional, um biotita-gnai£ 
se muito alterado. Do lado norte da área, a rocha regional foi bastante 
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feldspatizada, de modo ĝ ue são freqüentes em superfície blocos de fel̂  
dspato potássico com ate 30 cm de cotiprir.ento. Um manto residual de 
quartzo leitoso ou não se espalha por teio o_"alto". 

0 Pegmatito Baixa Preta exibe ur>. núcleo de quartzo leitoso 
bem diferenciado, com largura de 3 m mediia em uma secção feita nara 
pesquisa; tal núcleo se sobressai localmente na topografia e sua dire_ 
ção serviu para direcionar a linha de base. Lateralmente ao núcleo, em 
ambos os lados, encontra-se uma zona hor.cgenea, de textura media, com 
posta por quartzo, K-feldspato, moscovita, biotita, berilo e granada. 
0 contato com a rocha encaixante está mascarado. Do lado do Riacho La 
goa Seca2 o biotita-gnaisse tem uma xistosidade para N 30° E e forte 
inclinação. 

0 mapa cintilométrico está apresentado na Fig. 05. Entre as 
linhas t5 e 15 N, na faixa compreendida entre as estações 10 W a 60 W, 
^stá bem delineada uma anomalia. Esta define o pegmatito em superfície. 
A curva de CO c/s parece determinar grosseiramente o contorno do pegma 
tito. Sobre o núcleo de quartzo a leitura cai até para 30 c/s, enquan 
to que na rocha encaixante as leituras estão na faixa de 80 a 100 c/s. 
j Mo canto sudeste da área levantada, as curvas de 50 a 60 c/s 
parecem refletir uma outra injeção ácida de menor expressão. 

A anomalia que define o Pegmatito Baixa Preta sugere que o 
mesmo concorde em direção com a rocha encaixante. 

Nas proximidades do Pegmatito Eaixa Preta ocorrem diversos 
pegmatitos com núcleo de quartzo bem diferenciado. Sugere-se a utiliza 
ção da cintilometria na pesquisa destes pegmatitos de modo análogo ao 
presente levantamento. 

f. CONCLUSÕES 

a) As medidas radio-cintilométricas sobre os pegmatitos estão abaixo 
do "background". A ausência de minerais de urânio e tório, a presença 
de núcleo de quartzo e a intensa substituição dos feldspatos potãss_i 
cos por albita devem contribuir neste ser.tido. Entretanto, somente um 
estudo comparativo comgleto das fontes radioativas da rocha encaixante 
e dos pegmatitos poderá explicar em detalhe este fato. 
b) Para os Pegmatitos Bangüê, Aroeira e Baixa Preta e cintilometria 
foi muito útil, possibilitando a seleção de áreas para a prospecção su 
perficial. _ ~ 
c) Para o Pegmatito Girau I a cintilor.etria nlo foi útil na seleção 
de áreas para prospecção superficial. Provavelmente, isto não foi pos* 
sível devido a reduzida espessura do pegmatito e a extensa cobertura 
arenosa. 
d) 0 cintilômetro pode_ser utilizado no Pegmatito Girau I para orien 
tar a frente de exploração da columbita-tantalita, que I radioativa? 
Mas sua radioatividade não eleva substancialmente a radioatividade do 
pegmatito. 
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