
VIII- RECURSOS GEOL6GICOS

RECURSOS MINERAlS METAucos .

Na regiao abrangida pela a Carta Geol6Qica 32-C Avis nao sao conhecidas quaisquer
ocorrencias de jazigos metalicos. No entanto e de salientar que o Maci9O Qranitico de Ervedal,
situado no extremo este da carta e dividido aproximadamente a meio pelas folhas 32-C e O, e
conhecido como tendo teores pontuais elevados de terras raras leves (La, Ce, Nd), em
amostras de linhas de aQua, na carta adjacente -32-0. Embora os teores sejam considerados
elevados nao se destacam ao ponto de ser an6malos (Inverno et a/., 2007).

No Maci9O Qranitico de Ervedal as medi95es radiometricas indicam valores entre os 100
e 140 cIs no sector NE do maci9O (Inverno et a/., 2007). Oe referir que a area do maci9O
destaca-se por uma anomalia radiometrica varias vezes superior ao fundo regional, que
conduziu a trabalhos de prospec9ao radiometrica de uranio, de pormenor, na totalidade do
maci9O e na orla encaixante (Vintem, 1988). Esses trabalhos revelaram que as anomalias
estao localizadas ao longo das linhas de aQua, em particular nas zonas de confluencias e, em
locais fora destas linhas on de o Qranito esta arenizado. As analises quimicas indicaram a
presen9a de uranio nos minerais refractarios, nao identificados, em virtude dos teores de
uranio nao serem significativos em termos econ6micos (Vintem, 1988). As analises
mineral6Qicas permitiram concluir que a monazite (fosfato de t6rio) classica (ou comum corn
urn maximo de 65% de 6xidos de terras raras; Inverno et al., 2007), abundante nos Qranitos, e
o principal mineral responsavel pela radioactividade da regiao. As rochas encaixantes do
Qranito assim como os terrenos de cobertura nao revelaram anomalias radiometricas (Vintem,
1988). No ambito de investiQa95es mais recentes foram colhidas 8 amostras de rocha na
parte do Maci9O Qranitico de Ervedal que aflora na carta 32-0 que evidencia que este maci9O
nao e portador de quantidades apreciaveis de metais preciosos, de transi9ao e basicos
(Quadro V).
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