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ção geológica das anomalias AN-03, AN-06 e AN-13, do Projeto Lagoa
Real, a partir de dados fornecidos pelo EBHO.PM, visando levantar
discussões sobre a posição espacial dos corpos mineralizados em Urâ_
nip do referido projeto, e colocar ã disposição dos usuários facilj^
dades computacionais atualmente existentes.
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1. INTRODUÇÃO

Anexo a este documento são apresentados alguns trabalhos elaborados
pela ASAV.PK, utilizando os recursos do Centro de Processamento de
Dados e do Sistema de Cálculo de Reservas, com aplicações especTfi^
cas do programa ACRE910.

Essas aplicações constituem-se em documentos gráficos, tais como
seções e blocos diagrama de projeção tridimensional .contendo dados
compilados e interpretados pela ASAV.PIÍ a partir das informações
geológicas fornecidas pelo ÉBHO.PK.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE ACRE910

0 programa ACRE910 implantado no Sistema-de Cálculo de Reservas da
AS A V.PM utiliza as informações cadastradas nos XACRE's 20, 50e51,
juntamente com informações do Perfil Radiometrico, para el a borarma
pas, seções transversais e longitudinais projetadas a. ângulos var[
ãveis e blocos diagrama de projeção tridimensional.

Os ângulos de projeção são definidos em relação a um sistema de eî
xos perpendiculares orientados da seguinte maneira:

eixo Y no sentido Norte verdadeiro

eixo X no sentido Leste verdadeiro

eixo Z .vertical, apontando para a base

Para efeito de projeção é considerado um plano no qual todas as ir»
formações serão rebatidas, chamado Plano de Projeção. Para definT-
-1o, o programa ACRE910 utiliza a,orientação de uma reta perpendi-
cular ao plano em direção ao observador, sendo esta reta orientada
por dois Sngu'os em relação ao sistema de eixos:

. 6 (TETA), Azimute, orientado no plano XY com zero no sentido
LESTE verdadeiro e contagem no sentido anti-horário..

• • (PHI), Inclinação, definido no plano vertical ao qual o eixo
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Z pertence, sendo zero a visada horizontal e 90° a vertical de
cima para baixo.

0 programa oferece diversas facilidades, tais como, plotagem de
duas variáveis coro escala e teor de corte ajustáveis, espaço para
código litológico, escalas ajustáveis para plotagem, sendo consi-
derado o eixo X no sentido do papel e Y perpendicular ao sentido
do papel.

0 programa rebate todas as informações ou aquelas selecionadas p£
Io usuário de um paralelepípedo definido por suas coordenadas li-
mites, indicando por meio dos símbolos cheios ou vazios quando as
informações iniciam ou terminam dentro ou fora deste domínio
nido.

3. APLICAÇCES DO PROGRAMA ACRE910 NO PROJETO LAGOA REAL

Pela natureza genética e controle estrutural dos corpos minerali-
zados que ocorrem nas diversas anomalias do Projeto Lagoa Real, e
principalmente pela variabilidade observada na forma, teores de
U3O8, posição espacial, espessura, e t c , o programa mencionado mojs
tra-se bastante útil no acompanhamento e interpretação dos fenôme
nos geológicos e suas variações, sendo a interpretação realizada
através de blocos diagrama projetados em direções favoráveis ã vi
sualização desses fenômenos.

São desenhados, apÕs a plotagem computacional das informações bá-
sicas, os contornos geológicos dos corpos mineralizados ao longo
das seções transversais (traço cheio) e a correlação das informa-
ções entre essas seções por meio de plantas baixas em determinados
níveis (linhas tracejadas).

#
•• Em alguns casos, verifica-se ser possível diferentes 1nterpre:a -

çoes daquelas fornecidas pelo EBHO.PK como Ilustrado a seguir.



«NUCLEBRÁS
SUPPM

NOTATLCMICANtt 0 1 / 8 2

«nwnar RONALDO ANACLETO

04/06

13 /li '82

4. EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Estão sendo anexados a esta NT 3 blocos diagrama das anomalias
AN-03, AN-06 e AN-13 com as informações disponíveis no Arquivo de
Dados da ASAV.PM com o intuito de propor discussões sobre o com-
portamento dos corpos mineralizados-, notadamente na anomalia AN-03.
São a seguir expostos alguns aspectos sobre este trabalho.

Anomalia AN-03 (Lagoa da Rabicha)

Foram modificadas as correlações entre as diversas passagens nin£
ralizadas, especialmente na parte sul, onde, após uma zona de pe-
queno potencial, ocorrem duas ou mais passagens dispostas em su-

• perposição paralela uma ãs outras, com disposição tipo "en echelon".

Salienta-se que no extremo sul devem existir corpos mineralizados
em profundidade com teores interessantes, que se estendem por sob
a malha de sondagem da seção 550SE, sendo possível Sua continincU
de para sul, aumentando assim o potencial desta área:

. Outro fenômeno visualizado é a tendência observada nas zonas mais
espessas da passagem principal com um mergulho não perpendicular a
linha base, mas tendendo para sul do topo para base. Este mergu -
lho ("plunge") pode ser observado em gráficos de isolinhas de es-
pessura e acumulação feitos em seções longitudinais e tem grande
Importância na definição e planejamento de futuros trabalhos sub-
terrâneos.

E possível, também, observar-se em detalhe o comportamento da es-
pessura e teor de U3O8 das passagens através dos histogramas de
teor das amostras individuais, salientando-se, em diversas passa_
gens, seu grau de variabilidade. Através destas constatações, o
geólogo e o engenheiro de minas poderão imaginar as dificuldades
que serão encontradas para a Avaliação de Reservas e Planejamento
de Lavra desta e outras anomalias do Projeto Lago* Real,
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Anomalia AN-06 (Fazenda Laranjeiras)

Nesta área são visualizados os diferentes corpos mineralizados »
sendo que dois se mostram isolados nos extremos da anomalia, com
limitadas dimensões laterais e em profundidade.

Na zona central, corpos de diferentes espessuras e teores muito ir
regulares se estendem em profundidade mas com extensão lateral 1Ĵ
mitada.

Anomalia AN-13 (Fazenda Cachoeira)

Esta anomalia apresenta diversos corpos mineralizados com teores
elevados e espessuras bastante variáveis, bem como uma posição eŝ
pacial interessante, sugerindo uma forma anticlinal ou sinclinal,
dependendo do angulo da visada.

A projeção tridimensional desta anomalia foi efetuada num ângulo
elevado de inclinação e azimute em direção SE, de modo a permitir
a observação dos diferentes corpos mineralizados sem superposição
de imagens.

Pode-se notar que a quantidade de informações utilizada neste exem
pio (49 furos disponíveis) não permite, em alguns locais, definir
a forma e os limites das zonas mineralizadas, bem como sua contir
nuidade em profundidade ou mesmo na direção lateral.

A variação das espessuras e os altos teores recomendam o fee ha me ji
to da malha de sondagem, possibilitando uma melhor definição dos
contornos e interpretação dos dados geológicos. . .

5. OBSERVAÇÕES FINAIS

C desnecessário ressaltar a Importância de interpretação geológi-
ca a mais confiável possível para trabalhos de Avaliação de Re-
servas, Planejamento de lavra e Explotação Subterrânea, exigindo
a utilização de todos os recursos disponíveis para tal empreendi-
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Também pode-se enumerar as diversas aplicações das facilidades a-
tualmente disponíveis dos programas do Sistema Cálculo de Reservas
da ASAV.PK para os trabalhos de prospecção e pesquisa de urânio ,
avaliação econômica, planejamento de trabalhos de explotação, etc.

Para tais motivos, a ASAV.PK esta colocando novas idéias na inter;
pretação das anomalias para provocar debates e como contribuição
ao alcance dos diversos objetivos da Empresa, bem como colocando
ã disposição as facilidades atualmente existentes.
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ANEXOS

Bloco Diagrama de Projeção Tridimensional da Anomalia AN-03
Projeto Lagoa Real

*

Bloco Diagrama de Projeção Tridimensional da Anomalia AN-06
Projeto Lagoa Real

Bloco Diagraroavde Projeção Tridimensional da Anomalia AN-13
Projete Lagoa Real


