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Tbe resulta of the atudiaa of compari1on of two aampling methodl a~plied to a 
gallery of the uranium-ph01phate ora body of Itataia - Ceará State, along 235 
metres of mineralized zone, were pre1enced. 

The reaulta were obtained thtough petrographic techniques especinlly developed 
and apptied Lo boch aamplings. 

ln the fi~at one it wa1 atudied band aamples from a ayatemacically samplina .. de 
at incervala of 2 metrea. 

Alter tbat, the ~stimnted mi nernlogical composition acudies were carried out. 
Some petroganetic observations were for the firat time verified. 

Tbe second aampling waa .. de at intervata of 20 metrea and 570 tone of ore 
exCYacted and distrlbuted in sectionl and a aample representing aach section waa 
atudied after crushina at -65 1. 

Their mineralogy were quontiCied and the degree o! llberation of apatite 
ealculated. 

Based on the •ineralogicat data obtained it was poaaible to repreaent boch 
aamplinga and to make the compariaon of the maio mineralogical groups 
(phosphatea, carbonatea and silicatea). 

ln apite of utilizing diUerent methodl and methodology and th• kind of 
~ineralization, stockwork, being quiLe irreaular, tbe resulta were aatisfactory. 

24~ 



No preaen~e trabalho, aâo apreaentadoa oa resultados de comparacão de doia mêcodos 
de amoatragem efetuadoa num trecho mineralizado de 235 metros de uma galeria da 
ja%ida de urãnio-fosfato de ltataia - Ceará. 

Eatoa reaultados foram obtidoe atravúa de técnicas petrográficas, espccialment~ 
deaenvolvidas t aplicadas em ambaa ae amostragens. 

Na primeira delas, foram eatudadas laacna de rocha, amostradas aiatemacicamente em 
intervalo• de 02 em 02 metroa, tendo aido caracterizados as respectivas composições 
mineralógicas estimadas, juntamente com algumas observações patrogenâticaa, que 
foram regiatradas pela primeira va&. 

Numa aegunda amos~ragea, em intervalo• de 20 em 20 metros, na qual fora. extraídas 
570 toneladaa de ainêrio, diattibuídaa ~m •~ções, porêa eatudadas e. aaoatras 
média• de cada seçio desmontada e redu&idas a menos de 6S I, foram quantificados a 
mineralogia e o grau de liberacão da ~palita. 

A partir dos dados mineralógico• levantadoa, foi posaivel fazer a representacão de 
ambaa as amostragens , assim como a comparscio dos principais grupo• mineralógicos 
(fosfatos, carbonato• e ailicatoa). 

Oa reaullados obtidos, apesar dOI métodos de estudo e eistemã~ica serem diferentes, 
e da mineraliza cão eer do tipo "STOCKWORI(" , bastante irregular, apruenum-se 
aathhtórios. 

A aao1trage11 de au.nenos eonatitui uma atividade de extreaa importincia para as 
adequadas caracterizações química•, aineralógicas e petrogrãfieal doa depósitos e 
du juidas minerais; bem como para a obtenção de materiais "sicnificativoa" para 
todo• oa eatudos de proeesaoa de tratamento (físicos e quimicoa) requeridos para a 
extraçio/recuperação dos ben• minerai• ali existentes. 

AI amostragens descritas no praaen~e trabalho foram efetuadaa na galeria C-1 dn 
jazida de urãnio-fosfato, localizada em ltacaio- Ceará. 

Esta jazida foi descoberta em 1976 por técnicos da NUCLEBBÁS, bGaeando-ae em 
interpretaçõea radiogeolôgicaa. O principal ~ipo litolÕgico em e1tudo ê uma rocha 
fo1fatada, que foi denominada "COIJOl'AlllTO", desde o início de atu eatudo, tendo 
como constituinte mineralógico predominante um tipo de apatita que pode aer 
duianado como "FLUOR-BIDROXIAPATltA". Este mineral é o principal portador de 
urãnio, encontrando-se a1aociado a rocha• feldspáticaa e carbonatadaa. A 
aineraliuçâo urânio-fosfatada i do tipo "STOCXIlOlUC" , evidenciado nu feic;õea 
tltruturaia (fraturas, falhai a dobramento•), que detenalnaram concantrações ou 
doaínioa da rocha fosfatada , 1endo atribuída iquele evento a idade cambro
ordoviciana pelas observaçõea lito-utruturab. 

A primeira das duas amostragenl (fluxograma 01) foi realizada de forma manual de 
02 em 02 metros, para fim de caracterização mineralógica, e a 1egunda aemi
mecanizada de 20 em 20 metroa ou 1eçõea, de onde se obteve um total aproximado de 
570 toneladas. Ambas as Gmostracena foram feitas na mesma parede e intervalo da 
galeria. 

Amostra• para estudos petrográfico• foram obtidas nas duas amostragens. A 
primeira, manual, Iorneceu la1ca1 de rocha. O material da segunda amostragem 
polteriormente foi submetido a processos fí•icoa, gerando fraçõea aranulomêtricas 
(-6S l l onde , alia da mineralogia quantitativa, também foi determinado o grau de 
liberação da apatita. 
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Para interpretaçio doa estudos efetuados nas duas amostragens, foi necessar1o que 
as amostras retiradas aanual.ente fossem tranaformadae em eeções, da meaaa foraa 
que as amostral seai-mecaniudas, que fora.m denoainadu de "aeção" desde sua 
extraçio na calaria. 

A avaliaçio doi resultados petrográficos em ambae as amostragens baseou-se nos 
principais grupo• mineralógicos (fosfatos, carbona~oe e •ilicatos) existentes 
nas seções. 

Em sinteee, o objetivo básico do trabalho consi1te em apresentar resultados de 
análises mineralógica• e petrográficas executadas na1 amostras obtidas pelos dols 
métodos, procurando mostrar que houve uma concordãncia aatilfatória entre as 
composições doa blocos (ou seções) desmontado• e •• compoliçõe& que se poderiam 
esperar pela di1cribuição das diversas licologia1 ao longo da parede. 

2. !'ETCfXl.CXjiA UTILIZMA 

Em trabalho anterior, SALAS, H.T. ê HURrA, a.t.t. (19~4) , estab~leceram oa 
critério• utili&ados na caracterizaçã.o mineralógico/patrogrâfica e no grau de 
liberaeão do ~atarial provcoiente de testei f{•icoa, para o minério de urânio
fosfato de Itacaio - Ceará. 

No presente trabalho, para o cilculo do teor médio do cada oeçào, neceaaitou-ae, 
pr&Niamente, de toda a •ineralogia levantada durante o primeiro tipo de amostragem 
obtida a cada 02 metroa e, em alguns caso•, a intervalo• de 05 metros. Quando nio 
podiam ser a.o1tradoa intervalos aubsequentel, como ocorrerNR em apenas raros 
casos, devido ao fato da parede encontrar-•• coa e1cora1. .siderou-se a mesma 
eomposiçio da anterior até o ponto seguinte de amoatrage. O •esmo critério foi 
aplicado para 01 intervalos de todas •• aeçÕel que aerer .. &IIOitras a cada 20 
metros, ou 1eja, a amo1tragem seai-mecanizada de um lote de 570 tonelada•. 

A determinação doi teores dos minerais na primeira a.o1traae• de 02 em 02 metro• e 
na segunda em 1eçõe1 com intervalos amostrado• de 20 em 20 metros foi feita etravéa 
do cálculo de auaa médias aritméticas. 

A determinação do teor de uma amestra co~poata foi necessária quando os intervalo• 
amostrados eram de·20 em 20 metros e estavam separados em duas amostras com maasas 
conhecidas. Para a comparação da seç.ão elaborada a partir da amostragem eíetuada 
em intervalo& de 02 em 02 metros (quadro 01), houve o necessidade de tranaformá-lal 
em uma amostra. t importante salientar que, a partir do teor do mineral estudado 
petrograficamente, na• seçõea amostradaa em intervalo• de 20 em 20 metros (quadro 
02) , el iminou-11 toda a ganga encontrada na apetita mil ta. Como eonsequ~ncia, u 
oeçõea mineralógica• encontradas (quadro 04) nio atina~ 100%. Alêm disto, a maior 
parte daquela ganga é fonuoda por argile/aericita e aoethi.ta. Asa ia sendo, 01 
teore1 dOI ainerail existentes nas diveraa• aao1tra1 cÓmpostas foram calculado& 
através de 1ua1 aédia1 ponderadas. 

Para o cálculo do teor .édio dos grupos ainera ló&ico• (quadro 07) das amostral 
correspondente• ã pri~eira amostragem (intervalos de 02 em 02 metros) e à 1egunda 
(de 20 em 20 metrol), foi a primeira transformada •m seções, efetuando-1e o 
relacionamento do teor de cada um dos grupoa minaralÕgicoa em ambas as amostragens 
(quadro 06), atravéa do cãlcul~ de suaa mêdia1 aritmeticaa. 
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3. aJ§lDERAO;fS PETfn)!W=ICAS 

No estudo petrográfico das rocha1 amostradas a cada 02 metro•, na galeria, foi 
elaborada uma elassiCicacão apropriada, tomando-se como parãmetro principal os 
aapectos petrográfico• levantado• e a pereentagea doa conatituintee eseeneiait. 
Diversos grupo• litolÕgieo• for .. criados quando um dado •ineral constituía >50%, 
acompanhado de atê três minerais, tempre que sua propor~ão atingisse ~10%. Desta 
m&neira , fol:am descritos o• seguintes arupos li to lógicos: "Colofanito", feldspatito 
a rochal calcoaailicatadas. 

3.1 GRt.fO "C0LOFANIT01' 

o principal grupo litolôgico da ja&ida, que t .. co.o constituinte predominante a 
apatita mineralizada em urãnio (aproximadamente 0,25% deU O), normalmente 
subédrica n euêdrica com birrefringência visível, demonsrr~n§o, como característica 
anômala e irregular, a pre1ença da minerais de argila alterados a óxido• de ferro. 
Neste minezal foi possível determinar suas propriedade• óticas, verificar seu 
caráter biaxial positivo, 2V • 10° a 30° e os eeguintee índices de refraçio : 
Ne • 1,625 e No • 1,640, que se encontr .. prõxl110s da variedade "DEHRNITA" (fónDUla 
geral : 7CaO.Na20.2P20s·~O), segundo LARSEN, E.S. e BERMAN, H. (1934). Este 
mineral, ora identiflcfido, apreoenta as mesmu caractorísticaa da ''DEIIl\NITA" , 
exceto o aeu •inal ôtico que é neaativo. 

A apetita, que anteriormente foi dt'terminada por métodos õticoa como "DEHRNITA", 
novamente foi submetida à análise por difratometria de raioa X e apresentou 
parâmetros cristalográficos situados entre os da FLUORAPATlTA (Ca

5
(P04)

3
P) e os 

da HIDROXlAPATlTA (Ca
5

(P04)
3
0H). 

Na amostra denominada "Colofanito" efetuou-se uma doaagem da elementos (quadro 03), 
em uma porção onde a apatita se apresentava abundante, apôs uma concentração feita 
atravêa da lupa binocular. Esta apetita concentrada é mineralizada em urânio, ou 
seja, é aque11 que pouui aa pTopdedadel Ótica1 próximas d1 "DEHRNlTA" e ainda 
te• 01 parâmetros criatalogrãficoa que permitem situá-la entre a FLUORAPATITA e 
HIDROXIAPATlTA. Entre os relultadoe de sua análise química (quadro 03), deatacam-ae 
os teore1 de P O com 39,2%, CaO com 51,2%, F com 1,90% e Cl com 0,08%, além da 
parda ao fogo tP~), que foi de 1,32%. Bata Última representa, principalmente, a2o 
da cri1talização, ob1ervando-se também que o teor de P2o5 (39, 2%) da amostra 
analisada é muito prõximo ao de uma apetita considerada teoricamente pura, com P2o5 i&ual a 41,3% (DEER, HOWlE e ZUSSMAN - 1962). 

Palos resultado• obtidos otrevés dos diversos tipos de análise anteriormente 
mencionados, a apetita, principal mineral portador de urânio, também indicou, 
atravéa da mierossonda eletrôniea, que o urãnio apreaenta-1e distTibuÍdo 
irregularmente, como '""elemento escasso na sua estrutura. Este mineral, portanto , 
não pode ser enquadrado exatamente em nenhum doa tipoa de apetita já mencionados. 

A apetita indicada anteriormente, e na qual foram efetuados os diversos tipos de 
análise, apresentou c~o re1ultado1 maia compat[veis a análise com a difratometria 
de raios X. llto levou a denominá-la coeo "FLUOR-HIDROXIAPATITA" em lugar de 
"DEHRNlTA", como era chamado ente I este tipo de apetita, principalmente devido à 
proximidade de seus p~râmetros óticos. 

O conta to maia frequente do grupo "Colo!anito", geulmente nítido, se dá com u 
rochas carbonatadas (mármore ou ealcosailicatadas), observando-se, em muitos casos, 
que a rocha fosfatada penetrou •o~nte através de fraturas na encaixante, uaa ve& 
que eataa rochas apresenta.-se quase impermeáveis , em relação à penetracio 
intersticial ou substituição pelo mineral de fosfato. Petrograficamente conseguiu
se observar uma incipiente penetração ioteratlcla1 do foafato microcristalino na 
rocha carbonarada, observando-se, ainda, a frequente formação de amígdala• ou 
vênula1 de caleira, porém restritas principalmente ao1 contato$ ~e embaa as 
rochas. 
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Nas análises calcográficas de algumas amostras, determinou-se, principalmente, a 
grafita, sendo detectada rara piri ta apenas nas amostras classificadas como 
matéria earbonosa-feldspato-colofane brecha. 

Pela análise macroscópica e microscópica , foi possível determinar a alteração 
química e física do grupo "Colofanito". Observou-s.e 11ma maior intensidade desse 
procesgo, principalmente nas rochas com maior proporção de feldspato disseminado 
e alterado (argila/sericita) , ou na forma de amígdalas também alteradas (sericita/ 
argila). h to, "ntrer:mtC', oão é determinativo ou de caréter dgido para todas a,; 
amostras com esta coL,,>osicão, uma vez que existem algumas com menor proporção de 
feldspato r. amindalas alteradas que, apesar disto, ainda apresentam alguma 
con.sistência. ])esta maneira, sugere-se que o estágio da alteração fÍsica também 
encontra-se relacj onado com a repetição do processo teçtônico que atingiu estas 
rochas, como en ~.wi<lend.a pelos frequentes fraturamen.tos e cisalhrunentos, 
observado s, principalmente, a nível de aflora.mento. ' 

3.2 GRU'O FELDSPATITO 

Entre os grupos litolÕgicoE principais que ocorrem associados ao fosfato 
mineralüad'õ em urânio, encontra-se o grupo denominado feldspatito. Neste grupo 
estão incluídas as rocnas constituídas, predominancemence, por f~dspato, com 
texturas granobl.ástica e menor presença , em alguns casos, de carbonato , diops{dio, 
mineral de fosJlato e outros mineràis. Quando o fosfato encontra-se presente em 
pequenas proporcõea na rocha feldspática;'•.; posaivel observar o processo de 
substicuição do plagioclásio ou microclina pela "FLUOR-HIDROXIAPATITA". lato 
demonstra qu.e os feldspatitos foram os principais hospedeiros , onde se deu a 
concentração e cristali~ação das soluçÕes fosfatadas, permitindo a penetração 
delas, de preferência por intermédio das fratura~ e falhas originadas por 
tectónica. 

A explicação sugerida para a formação da rocha fosfatada e mineralizada em uranio 
é, evidentemente, sustentada pela presença dos mineráis de argila e sericita, em 
diferentes proporções em toda a apatita do "Colotànito". Estes minerais se 
apresentam como finíssimos relictos, preferencialmente suborieotados e com parcial 
ou' toral alteração a óxidos de ferro . 

A presença de argila e se~icita na apatita, possivelmente originada de feldspato, 
p"tovavelrnente durante uma incipiente a1 teração hidrote-rmal, aconteceu anteriormente 
à fosfatização desses mesmos feldspatos. 

Nas rochas do grupo feldspatito, a maior parte do f~dspsto encontra-se parcial a 
totalmente alterada a sericita/argila, como foi explicado anteriormente, 
apresentando proporcõ~s variáveis de cada um deles. Foram incluídas , neste grupo, 
as rochas constituídas·easencialmente por k-feldspato (microclina). Este tipo de 
rocha geralmente encontra-se brechado. 

Os feldspatos, que definem o ~r~sente tipo litolÕgico, sã~ representados, em maior 
proporção, pela microclina e plagioclásio, verificando-se,ainda a existência de 
um processo de neoformação da albita, um mine.z:al que, normalme.nJ:e, encontra- se 
parcial a totalmente alterado, possivelmente por um segundo processo hidrotermal, 
onde o feldspaco também foi totalmente alterado em minerais de argila e sericita. 

As rochas que ainda contêm relictos de f~dsp8to, parcialmente alterados, foram 
classificadas como rochas feldspáticao e aquelas totalmente alteradas como argila/ 
sericite ou serieita/argilitp. As amostras, em cujas classificações fo"ram 
incluidos o diopsídio ou carbonato, os possuem sempre em proporçÕes superiores a 
10%. 

0\'>aenra-se ninda q\1<! as rochas do srupo fddspatito, quando possuem fosfato e 
albita neoformada, apresencam, geralmente, a apatita mineralizada em urãnio, isto 
é, oqucla que aQt\ldormente foi denominada de "FLUOR-HIDROXIAPATITA". Esta 
variedade normalmente tem argila e sericit.a alteradas paro.i,almente a óxido de 
ferro. 
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Um ae~do tlpO de apatita , ainda, ocorre e apresenta-se lÍmpido, ou seja, ~e~ 
nenhUIII& inclusão, de fo""' ocasional nos "Colofanitos", qu~ foi dPten~inado pela 
õtica e diCratometria de raios X, como uma Fluorapatita típica. 

Através das anàlisea mocroscópica1 e micr~acÕpicas, determinaram-ao .15 nl terntÕ6 ij 
químicas e fí1icas,e como consequência a conliatincia, des te grupo de r~chn• . A 
maior parte de suas amoltras ê pouco consistente ou mesmo i nconsistente, sendn 
po1aível aua desagregação pela pr~saão manual. l;to ocorre princ ipalmente com aa 
rochas que microscopicamente apresentam o feldspaco parc ial a totalmente alterado 
em argila/aericita. 

3.3 ~DAS ROCHAS CAI.JX)SSIUCATADAS 

Foram compoato• dois eubgrupo•.caracterizadoe, principalmente, como mârmore, 
impuro e "hornfels", geralmente apreuntando usa textura granoblài tica . 

O màrmore Coi definido por encontrar-se co,Q.Stituído euendalmente por cerbonalo 
(calcite, determinada pela difratometria de raios X), normalmenle acima de 50%. 
Junto com alta rocha aio classificadas também as variedade& portadoras de 
feldspato, diopsídio ou moacovita, aempre que eaces minerais ocorram em 
proporçÕes acima de 10%. e. geral, aa rochal que aão claaaificadaa apenas couo 
màrmore, posauem escasso feldspato a pirobólio (piroxênio e anfibÕiio). Através 
doa estudo• calco$rãficos determinou-se, geralmente, como principal mineral opaco , 
a grafita, ~ue ocorra sempre de [orma· escaata e com distribuição irregular. A 
pirite tambem foi determinada, porém somente em alguma• amostras. 

O teniO "hornfeh" fpi aplicado por aua ve~. ãa amostras cuja eompolição 
mineralógica posaui mail de 50% de sificatoa e ti~ textura granobláetica. Neste 
aubgrupo ocorre , princip~lmente, o diopsídio, associado ao plagioclãsio em caráter 
aubordinado. Eate, entretanto, poda ser encontrado definindo, tambim, variedadea 
deste& tipos de rochaa. No subgrupo "hornfell" estão pruentes outros aineraia, em 
proporçõea menores e que portanto, nã.o definem a classificação da amostra. 

O estágio de alteração química e fíaica, ou consiatencio, é inexpressivo para este 
arupo de ro~hb& . Est4 atr.~ação é observada somente em algumas amoatraa com maior 
proporção de t. :••r ... lo. No e .. canto, é impo11ível sua duagregação ou inconsiatincia 
pela pressão aaoual, encontrando-se as ~•mas controladas principalmente pelos 
efeitos teetõnicos que, preferenc ialmente, de!ormaraa ou tri~uraram o presente 
grupo de rochaa. 

4. al§l!EI,AJlfS (DAiS 

Para a compilação da compoaiçio ~ineralógica doa tipos litolôgicos da amostragem 
manual (de 02 em 02 metros) da galaria C-1 da jazida de ltataia (quadro 01) , 
"•ilizou-ae a caracterização mineralógico/petrogrâfica obtida durante oa eatudoa 

·~•doa n 96 amoanaa, coletadaa na perede esquerda daquela galeria, onde foi 
sdo "' trecho mineralizado de 235 metros. 

O estudo petrogràfico dessas 96 amostras compreendeu uma ser1e de estudos 
efetuados em escala macroacópica e aicroacõpica, com infaae naa caracteríaticaa 
texturaia a mineralógica• semi-quentitativaa, alé. de aapectoa petrogenéticoa. 

Ainda no tocante à compilação mineralógica d~ amostrege~ , é importante mencionar 
o seguinte: a) os mineral• preaentea em proporções mer.ores que 1% não foram 
relacionado& nas 11 aeçõea; b) alb conaiderados minerai• opacoa, principalmente, 
a arafita a goethita e, •• alguna caaos, quando exisPia, raro sul!eto; c) co-a 
"outroa" fora• relacionados, preferencialmente, o& aineraia do grupo dos 
anfibólioa, epidoto e aqueles ~inerais com teores eventualmente maiores que 1%~ 
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As amost-.:-u provenientes da &IIOStl"lgea aeai-mecanitada (de 20 eo 20 Mtroa), que 
foram submetidas a proeeaaoa físicos, apreaentaa coapoaiçõee mineralógicas 
variadaa (quadro 02) , encontrando-se na maior parte delaa, principalmente, a 
apatita, mine-.:-aia de argila/aericita e calcite. Quando iato não ocorria, 
verificava-ae qua oa minerais predominantes eram aomente oa feldapatos e oa 
minerais de argila/aericita (SS - A13 de 260 s 285m) . Entretanto, também existam 
amostras onde a calcite é predominante e eatá acomp~nhada principalmente de 
pirobólio (piroxênio e anfibólio) e feldspato (Sll - A17 de 200 a 220m). Em amboa 
os exemplos acima verificou-se que a apotita eatâ-ae apresentando de forma 
subordinada. Oiversol outros minerais estão a~pre preeentes, porém ocorrem em 
teores menores, como o quartzo, g.rafita 10 micaa. Também a goethita, em alguns 
casos, ocorre como produto da alteração de ailicatoa (mineral de argila/sericita, 
feldapato e pirobótloa). Os demais minera ia, duignadoa como "outros", ocorrem, 
finalmente e de preferincia, de modo eacaaso a raro (piroxênio, anfibÕlio, 
leucoxênio, aranada, epídoto , ~ireonita, eacapolita e turmalina); ocaaionalmente 
alguns deaaea •inera ia, relacioo.ados c.OIIlO "ou tr-oa", pode• apruenc.ar-se coca teores 
bem expressivoa. 

O grau de liberacão na aiDOatragem de 20 em 20 .,.troe, para a apat:ita, JUII amoetru 
estudadas a -6S I (quadro 04) , apr•senta valorea entre at,4S a 98,80%, verificando 
-se, em algumaa amoatraa , que o maior grau de liberacão ocorre quando os teorea de 
apatita são altoa. Para outras amostras, entretanto, o mencionado anteriormente 
não acontece, notando-se que, às vezes, um alto grau de liberação corresponde a 
teores baixos de ap~tita (SII - A17 de 200 a 220m). 

Os estudos petrográficos das amostras correspondente• i amostragem de 20 em 20 m 
(quadro 02), com mineralogia quantitativa, ainda foram devidamente checados com oa 
dados da análiae química (quadro OS). 

Na composição doa grupoa mineralógicos da amoatraaem de 02 em 02 meLros e na de 20 
em 20 metroe (quadro 06), como mineral do grupo doe foafatoa foi considerado 
apatit.a (predominantemente "l'l.UO!.-RIDROXIAPAl'ITA" e eacaau l'l.UORAPAl'ITA); o grupo 
dos carbonato• acha-ae representado aOIIlente pela caleira e o dos silicatos p&lo 
quartzo, feldapatoa, aineral de argila/sericite, anfibólioe e piroxênioe. 

5. PESllTAro> OOTI OOS 

Pelo levantamento mineralógico das amoattal de 02 em 02 metros (amoacrage.m ltllnual) 
obtiveram-ae 11 aeçõea (quadro 01), de acordo com a metragem da amostragem de 20 
em 20 metroa (quadro 02). 

O estudo patroaráflco, com mineralogia quantitativa (quadro 02), contém todoa oa 
conatitulntea daa amoatraa, relacionando-ao o principal •inaral ainério (apetita) 
coa seus aodoa de ocorrência e os minerai• de aanaa. Também foi det.erminado o 
grau de liberacio da apetita e o &:eor do _P205 (quadro 04) , eate Ültiao a partir de 
um valor teórico .édio de 41,3% (OEER, HOWiiõe ZUSSHAN). 

Através do aatudo petrográfico com aineralogia quantitativa de IS amoatraa• 
coletadaa de 20 ~ 20 metros e também da alaboracio da li aecões, a paYtir da 
amostragem de 02 em 02 metroa, foi feita.aua ralacio e determinadas as diferences 
dos teores doa principaia grupos mineralógico• (Coafatoa, carbonatos e silicatos -
quadro 06 e gráficoa de 01 a 03), observando-ae o aeguinte: a) o mineral de 
fosfato apreaenta-se, na maior parte das amostral de 20 em 20 metros, com teoree 
predominantea, ocorrendo o contrãrio em alguna casos (S l - A6 de 400 a 420 m, 
S2- A7 de 380 a 400 me S7- Ali com S7A- A12 da 285 a 300m). Além disto oa 
resultados mineralógicos du aJDOstras de 02 em 02 metroa com relacio à de 20 e.m 
20 metros, variam entre 4,31% a 59,1%, com aa maioru diferencas, preferencialmente , 
localizada• naa aecõea com ~nores teorea; b) o teor doa carbonatos nas amoatraa 
proveniente• da amoltragem de 02 em 02 metro• é preferencialmente menor que naa 
amostras de 20 ea 20 aetroa, sendo, portanto, aeaelbante ao que ocorre com o 
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fosfato. O teor doe carbonato• apreoenta maior~• diferenças entre as duas 
amostragens, conforme 1e observa nao seções amostradas de 20 ea 20 metros com 
aenores teoree de carbonato; c) a porcentagem dos minerais silicatadoi é 
p~eferencialmente maior nas amostral de 02 em 02 metros que nas a.ostras de 20 em 
20 metros, ao contrário do que foi notado para ~ fosfato e carbonato. 

Os teoreo médios e as diferenças apresentadas pelos grupo• mineralógico• da 
primeira e segunde amootragens (quadro 07 e gráfico 04), representando toda a 
galeria c-1, na parte mineralizada, mostrerea que o teor de foafeto é pouco menor 
e inexpreuivo na amonragem de 02 em 02 metros·, com releção à amostragem de 20 
em 20 metros. Pare o carbonato e oa silicatos , os teores na amostragem de 02 em 
02 metros, apresentam-se apenas pouco maioree . 

6. D ISQW() IX§ IJSU!.TAOOS 

No estudo petrográfico, coa aioe~alogia quantitativa, da segunda amostragem , ou 
seja , daquela realizada de 20 em 20 metros (quadro 02), observa-se que as •u•oat ras 
58- A13 de 260 a 28~ metros e SII- Al7 de 200 • 220 metros têm baixo• teores de 
apetita mista. A primeira delae apresenta uma pradominâncie de feldspeto , minerais 
de argila e aiea~. Na segunda aaoatr~, predomine a ealeita, seguido de feldspato e 
ou~ros ainerais (principalmente os anfibÕlioa e epidoto). Sesundo o estudo 
petrográfico afetuado na primeira amoatragea (de 02 em 02 metros), aa amostras que 
deram origem à aeçio 58 - A13 de 260 a 285 metrol , foram elasaificadas, em sua 
maioria , como rocha~ fe ldapáticas , com menor proporção ~. apetite. Foi através 
deste último aineral que 1e tornou poÍeível a classificação das amostras da 
galeria C- 1. No caso da ~2ção SII- Al7 de 200 a 220 metros, composta também 
durante a amo1traaem de 02 em 02 .. troa , as amostras estudada• correspondem, 
preferencialmente , a rochaa do grupo das calcossilicatadas, com raras exceções, 
poít exiltew~ "Colofanitos" con1tituídos, preda.inant.,..,te, por apetita que, 
conforme foi observado na saleria, ocorrem como vê~ulaa. Nas duas seções acima, 
ainda,.verifica- se que na primeira deles o teor de a <tita mista é menor do que na 
segunda, o que também ocorre com a maior parte das an Lras com baixo ou alto teor 
de apatita. Quando , porém, os colofenitos ae acham aaeociados a rochas feldapáticas, 
estai exibe. aempre maior proporção de grãos miatos de apatita. Entretanto, o 
contrário ocorre com aa amoatraa onde a apatita está associada àe rochas 
carbonatadas ou, em geral , coa o grupo das calcossilicatadas. 

Os teorea de Zr02 (quadro 05) d~ 0,54 e 1,001, observado& em 03 amostras (57- Ali 
e S7A- A12 de 2BS a 300 metroa, e•S9- Al4 de 240 a 260 metros) que também 
apr eaentem t~ores eltvado1 de u3o8 , são incompatíveie com a presença de P20s. A 
amostragem efetuada de 02 em 02 metros indica que o maior teor de Zro2 , pertencente 
i primeira seção indicada anteriormente, eneon~ra-sa em um intervalo 4e onde foi 
extre{da uma amostra c lassificada como matéria carbonosa-feldapato-colo(ana brecha, 
que apresenta o urãnio não aoatnte aaaociado à apatita , aaa taabéa conltituindo 
uraninita ou pechblenda (urânio+ ellício) , cirtolita (urânio + circônio + 
eil!eio) e circonita contendo urânio. 

A part i r doa t eoree mádioe determinado& pare oa arupos .Ineralógicos (quadro 07 e 
gráfico 04) , foram obeervedoa resultadoe semelhante& para o !olfato, em ambas as 
amootrasans, eom teorea diferindo em 1,7%. Tal eproximatio pode aer atribuída, 
provavelmente, à frequente ou abundante e regular pre1ença da apetita, apesar da 
forma de mineraliuçào (tipo "StocKIIORK") da jazida. Um outro importante parimeu:o 
do arupo do aineral de foefeto seria ainda a aaior preci1ào na caracterização 
petroaráfica da apetita, em ambas aa amostragens. A variação do teor médio do 
grupo doa mine rei• silicatados, otorrando , em menor proporção, na amoatragea de 
20 ea 20 •etros, com dife rençu de 9, 8%, pode .. r considerada razoáve l e eer 
atribuída , cm pa~te , à preeença doe ainerais de argila/eericita, preeente1 coao 



ganga na apatita mista, que não foi considerada ncKsas scçõcs. A maior diferença. 
encontrada entre os ceores médios dos grupos mineralõgicos pertence ao carbonato 
com 15%, que também é a maior variação existente entre os grupos de mais baixo 
teor. Entre os parãmetros que podem detarminar as diferenças acima para o 
carbonato das duas smostragans, pode ser citada a forma mais irregular de 
apresentação do tipo litológico formado predominantemente por carbonato, isto é , 
calcita em sua quase totalidade. 

Os minerais opacos (grafita e goethita) assim como aqueles denominados "outros", 
em ambas as amostragens (quadros 01 e 02), não foram incluídos no cálculo do teor 
mêdio dos grupos mineralógicos. Nas seçõea provenientes d.a amostragem de 02 em 02 
metros (quadro 01) , os principais opacos relacionados foram a gocthita e a grafita 
e considerados como "outros" alguns minerais que, norm.nlment~, ap·areeem aomo 
acessórios inferiores a 1%. E~re estes minerais podem ser citados os anfibótios, 
os piroxenios e o epidoto. Na fllliOStragern de 20 em 20 metros (quadro 02), foram 
relacionados também a grafita e a goechita, assim como rodos aqueles minerais 
discriminados Como "outros", na amostragem de: 02 em 02"metros, notando-se porém 
que os piroxênios, anfibólios e ~pidoto ocorr~m em menor proporçÃo. 

7. COCilEOES 

Através do estudo mineralógico/petrográfico das amostras obtidas dutante a 
amostugem manual (de 02 em 02 metros) e de uma amoscrag"m semi-mecanizada (de 20 
em 20 metros), esta Última com aproximadamente 570 toneladus e também efetuada no 
mes1110 intervalo mineralizado, foram determinados os teores médios e as diferaoças 
dos grupO$ mineralógicos (quadro 07 e grâfic.o 04), obtendo-se resultados muüo 
próximos e confiáveis , principalmente no grupo que corresponde ao mineral de 
fosfato, apesar dB minet:di.zação ser do tipo "STOCKWORK", onde o enriquecimento 
fosfato-uran:í.fuo ocorreu principalmente por um controle reetõnico (fraturas e 
falhas). 
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OUA~ NQ 01 

COIIII'OSiçAo MlNERAI..ÓtiCA Dili SEO(IES 011 AMOSTRAGEM IMNUAL DE OZ Ell 02 
IIETAOS, OUE f"OAAM ESTUDADAS PETROGRAFlCAioiENTE DE Fa!MA ESTIMADA 

GALERIA Gl OE ITATAIA • CEARÁ 

Soq. SEÇAo APA, CAL OUA. FEL. OPA. IIIC. AIS OUT 'IOfAL 

01 .... 400 • 41.0 • ..... .... . ... O,M .. .. ... .. .,. .... .. 
02 lN • JIO e 400 • 11,14 "·'' 1 111 - 0,14 .... 11,11 - 100,00 

03 lN .. I I I t 110 • ... .. <O, ?'I .... II,M •••• .... .. .. 100,00 

04 r• · ns • MS • ••••• .....,. 
O,IT .... ,. • ••• .... .1.., 0,07 too.oo 

os '" . ,, .. ,,. . ...... 10,10 o,., J.,n 1,41 ..... . ... .... too,oo 

06 tM .. mo • Iii • J I , M tl,to o ... U,l l • ••• t,.Q H,U 0,10 100,00 

07 IM • UI t IOO • 10,1 1 1,41 .... li,OI 1,11 1,17' t1,U .... 100,00 

08 CM • H O t I I I• 1 ,11 1 ,01 - •••• t,OO . .. '·" , .. .. •• o 

09 IM • U O t 1 1 0 • ••••• .... .... 14,11 .... .... ti,TI .... 100,00 

lO lM •ltO e 140 • u,n 11,17 ..... "" .... , .. .... n,• -... 
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=:o • toeltlltol IIIC•Mlco, AIS• Af91Q/Soriello, OUT•...- (pnncipo.....,le Aftfib611o,Piroalnio • Epoo 

OUA~ NQ02 
ANdliSE PETROGRÁFICA COIII MINERALOGIA OUANTITAllVA 0A SEGUNOA 
AIIOSTRAGEII SEIII-MECANtZAilA CE 20 Elf 20 METROS EM F'RAÇAO .e III 

s~ AMOSTRA 
APATITA 

CAL OUA. FEL GRA GOE. MIC. AIS OUT, Tom. 
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GRAFICO NQ 01 
Relação entre os teores do mineral de fosfato nas seçõea da pri•eira 
e s egunda amostragens. 

I. 51 - A6 
400 a 420 m 5. 

2. 52 - A7 
380 a 400 m 

3. 53 -·AS 
365 a 380 m 6. 

4. 54 - A5 
335 a 365 m 

GRÁF ICO NQ 02 
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Mon do foololo- MçGeo do i9 omootrovam I'Yol 
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S5 - A9 7. 57 - A11 e 
S9A - A15 e e 
240 a 260 • S5A - A20 57A - A12 

315 a 335 m 285 a 300 m 10. 510 - A16 
56 - AlO 8. 58 - A13 220 a 240 ll 
300 a 315 m 260 a 285 m 11. 811 - Al7 

200 a 220 .. 

Relação entre oa teores do mineral de carbonato na t aeçõea da 
priaeira e segunda a•oatragena 
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160 
j !lO 
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•• . . 
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60 

filio do COt-10- o.çl)ol .. 1• CIMIItOQiftl(%t 

MOSTRAS 
(idem àa amostral do gràfico ;9 01) 

Oba: A amoatra 1. S1 - A6 (400 a 420 m) não está preaanta no gráfico. 
nQ 02 porque não foi detectada. 

Ceol. Buaberto Terrazaa Sala 
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QUADRO Hl 05 
A llk.J SE OUIIICA DAS FIIAÇOES DA SESUHtll AMOSTIIAGEM SE MI· MECAHIZADA I)( 20 EM 20 METROS EM 
ntAÇlo ·65 # . 

st:O AMOSTI'A C .O "A t~oa AltO, ,.,o, NIJ20 MvO KzO TIOz usa a ZrQr 

01 
li ••• 
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·~· 
... ... . ·- . ... ~ 

~· ••• .... 0,.111' o, o, 

O! 
11 .. ... -. -· M ·, I .... 10,1 ... ••• 1,4 ... ... CO.I CO.IIJ .... 

04 
...... ... . , ... .... 10,1 ..... • •• 1,1 1,0 1,1 CO.I ••• ...... 0,.11 

os .. .. ... . , .... .... ~~· 1 ... ... .. . ~· ,. 'I ... 0,01 0,00 

06 
••• • 410 

III t UI 
40,4 .... 1&,0 1,1 

··~ 
'1,1 ..• .... CO.I '0,111 0~11 

07 
... •lo .... . •.. . ... -. lll • ... ... ... 

~· 
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• 11 •• ,., ... ., 
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..... 11,0 4,1 ... ... ~· .... ... . .. ... 0,40 

IS III • Ati .... .... 10,1 ... 1,1 1,1 1,0 ... ..., 
ttl • 100 • O, I ...... 

oes.: ANÁLISE MALIZADA EM ALIOUOTA PROIIENIENTE DA MESMA AMOSTRA OUE PIIOPORCIONOU AOUE. 

LA !'MA O ESTUOO PETROGRÁFICO 

OUAORO NV Ot 
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METROS, AP!IESEHTANOO OS GRUPOS E AS DIFERENÇAS OOS TEORES tE FOSfATO, CMIIONATO E SiliCATOS 
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_ ..... _.. ... Olf' 
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05 IHooJIItW• 

............. 71,11 .... .... ..... eo,t • ..... . ... .... ll,t . ..... 
.... . 10 ..... ••••• 

oc (.M..XIO·-· 
11 · AtO ..... .... .... -10.0 •••• 10,1 . .... 

·~· 
.... ... . ... ,. .. 

07 IH·-•lOO• • , ..... "''toO . .... .... "' ••• o .... .... ..... .... .... • ••• ............ 100 t,t I 

01 ........... 11 .. UI ... . ... . ..... .... ., . ..n,o c,pe 101 ..... u,• 
·~· 

1 ... 

011 IM•I40tleGa 
II·AM MOtHO . .... Jt,? •••• ...... ..... l,U -III .... tY,o "·' ........... ,to ,,,.,, 

IM·IIOtl._ 
110 ... ... ..... ~~' ..... .. . , . .. .. .... . .... .... .... .. . lO 
-· 140. 

11 .... ..,. ... '" . "' . , ... 0,00 0,4& ..... .. .. • ••• • 1,00 .... ...I 1,10 
toO • 110 • 

• ...... ..,_....,. ~~. .. ML&.I • 
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GRÁFICO NQ 3 

Relação entre os teores dos minerais sllicatados nas seções da 
primeira e segunda amostragens 
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QUADRO NQ 07 

Teor midio e diferença dos grupos mineraljgicoa da primeira e 
segunda amost~egens 

SEO <jll~~lLÓGICOS IV 2'i OIF% 
AMOSTRAGEM AMOSTRAGEM 

01 FOSFATO 34,1 34,7 • 1,7 

02 CARBONATO 23,9 20,3 1e,o 

03 SILICATO 40,2 ~6,2 9.8 ... 
--- --·--

GRAFICO NQ 04 

Teor médio e diferença dos grupos mineralógicos {idem ao quadro n9 07) 
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