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ABSTRACT

The uranium mineralization '/chiefly found within the arkosic
sandstones at the base of the Devonian Ponta Grossa Formation. The ore
is tabular and concordant with the Redding, the controls being
simultaneosly litho-stratigraphycal and biochemical. Narrow permeable
horizons of arkosic sandstone lie between impermeable shale and
siltstone layers. Within the permeable horizon, the fossil remains
(probably brachiopods) are replaced by uranium minerals. The oxidized
iion minerals may have acted to insulate and preserve the secondary
soluble uranium minerals. •' / •"

The mineral parageiysis is represented by renardite, meta-autunite
I, fourmarierite, koninckite, ranquilite, meta-uranocircite II, barite,
apatite, calophane, wavelite, varisdte, an unnamed uranium mineral,
quartz, calcedony, goethite, lepidocrocite and hematite.

INTRODUÇÃO

A área estudada engloba as cidades de Iporã (ao norte) e Atnorinógo
lis (ao sul), no estado de Goiás. Iporã é a principal cidade da regiaõ
e dista 216kn da capital - Goiânia.

A geologia local (fig. 01) corresponde as seguintes unidades estra
tigráficasi - rochas do Precanbriano (gnaisses, granitos e xistos);-se
dimentos da Formação Furnas (conglomerado basal polimicto, arenitos sü
barredondados de cor branca); - sedimentos da Formação Ponta Grossa (con
glomerado basal polimicto, arenito de cor roxa-avermelhado, arenito ar-
cosiano de granulação média a grossa, arenitos avermelhados de granula-
ção media, siltitos e folhelhos); rochas do Complexo Oltrabáslco Alcali.
no (pezidotitos, dunitos, piroxenitos e sienitos nefelínicos); lateritas
ferruginosas (capeam as unidades anteriores); coberturas aluvionárias
(cascalho*, areias e argilas).

A formação Ponta Grossa foi dividida na áxea por Andrade e Caraaço
(1978) em três membros« inferior, médio e superior.

A mineralização uraníxera ocorre na camada de arenito arcosiano, na
parte basal do Membro Inferior da Formação Ponta Grossa. A camada de
arenito arcosiano possui espessura pequena, varia de 3 a 8 metros, r.as
sua Srea de ocorrência ft extensa, chegando s 2000km1. A mineralização de
urânio na região i de dois tipos: primária (minerais de V possuem va-
lência +4) e secundária (minerais tie U possuem Valencia +?). A minera-
lização secundária, objeto maior de estudo desde trabalho, ocorre desde
a superfície - minerallzando as coberturas laterítlcas ferrv^inoses - até
aproximadamente 20m de profundidade, i resultante da oxidaçao da minera
lização primária, que ocorre em maiores profundidades, abaixo do nívsl
freático.



MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO

Diversos métodos f o m adotados COB O objetivo d* determinar a es-
trutura, a mineralogia • a química do depósito. Fix-s* necessário «pit
car simultaneamente várias técnicas experimentais, considerando que uã
único Método raramente ê suficiente para a determinação e confitaacão
de «ata espécie mineral. As análises foras determinadas por: Microsco-
pia Óptica, Medidas de Fluorescéncia, Detexminaçio da Radioatividade,
Difração de Baios X, Espectrografia de Baios Infravermelhos, Espectro!
grafia Mossbauer e Determinações Químicas.

Determinou-se a radioaetria do minério uranífero ea cintilometros e
por autorradiografia. As medidas tiveraa caráter apenas relativo e fo-
ram expressas ea contages por segundo - CPS - acima da contagea de fun-
do - background, para o contador Gelger - Muller. Na revelação da auto
radiografia a radioatividade exibiu usa mancha correspondente ao forma-
to do Material radioativo e foi tanto mais intensa quanto aaior a radio
atividade ou mais prolongada a exposição. ~

A difração de raios X foi utilizada com o propósito de identificar
e confirmar as espécies minerais estudadas, isoladamente ou ea mistura
de diversas fases.

A aplicação da espectrografia de raios infravermelhos forneceu in-
formação sobre a forme da água no retleulo cristalino (H,0 e OH) e a
identificação de ánions.

A espectrografia Mõssbauer foi empregada especificamente no estudo
das lateritas uranlferas, pois esta técnica permite um maior detalhe nas
análises e identificação dos minerais ferruginosos.

RESULTADOS OBTIDOS; MI3ERAL0GIA E QUÍMICA.

A microscopia óptica forneceu a aicroestrutura, as propriedades óp-
ticas dos minerais e o estudo das relações entre os mesmos. Os dados da
microscopia óptica foram extremamente importantes, depois de se ter as
análises químicas e de raios X, o que permitiu relacionar e integrar aáe
quadamente os resultados antes obscuros. ~

0* espectros de infravermelhos registram picos e bandas de absorção,
com as respectivas intensidades. Os picos indicam o ponto máximo da ab-
sorção e as bandas, as regiões do espectro onde se verifica tal absorção,
sem que porém seja atingido o valor mais elevado. Os picos, as bandas e
suas respectivas intensidades são elementos característicos de uma deter
minada molécula ou agrupamento atômico, correspondendo às vibrações ex-
pontâneas de seus átomos obtidos através das freqüências (ca-1)- Em ge-
ral existe aais de uma vibração característica para cada agrupamento atô
mico, dentro do espectro infravermelho.

Na tabela 01 estão relacionados os minerais uraníferos e associados
descritos na jazida, a.composição química, a cor, o hábito e a referên-
cia dos dados de di:!raçâo de raios X correspondente a cada um deles; en-
quanto as determinações das análises químicas estão agrupados na tabela

TIPOS DE MINÉRIO

Reconheceu-se na jazida de Ipová-Aaorinõpolis quatro tipos de miné-
rio -impregnado, nodular maciço, microcristalino em cavidades e lateríti
co concrecionário - cota características macroscópicas e microscópicas es
pecíficas. 0 tipo laterítico concrecionário - mostra-se, na atualidadeT
de difícil comportamento para o tratamento industrial, portanto o temo
"minério" não lhe é adequado. Ê incluído aqui apenas para efeito de âes
crlçáo.

- MINÉRIO IMPRECKADO - Corresponde ás fortes impregnações de urânio
na matriz ou fracas impregnações de urânio nos interstícios granulares do
arenito arcoslano oxidado, do nível inferior da Formação Ponta Grossa.
Este tipo de mineralização é visível no campo e em amostras macro e mi-
croscópicas.

O minério fracamente impregnado possui cor amarelo fraca, bastante
friável, é constituído de minerais criptocristalinos secundários de urâ-
nio, principalmente Sosfatos, sendo comuns a presença da renardita e ae-
ta-autunita. As fortes impregnações de urânio no arenito podem ocorrer
mais raramente com acumulação (bolsões) de minério bem cristalizado, de
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cor aaarelo canário esverdeado, d* fluorescêncla verde amarelado forte.
Trata-** de um silicato hidratado da urânio • cálcio, corresponda exata-
mente i ficha 15-529 da "JCPDS", qua por falta das «adidas dos pari
tros celulares * tido coso um "mineral sem

- MINÉRIO MODULAR MACIÇO - Apresenta-se sob a forma concentrica, pos
suinâo freqüentemente a seguinte coloração as direção ao núcleot amarelo
avermelhado, amarelo, amarelo esverdeado, verde amarelado, verde, cinza
ou branco. O nodulo i constituído d* agregados finos, criptocristalinos,
aspecto compacto nas partes mais externas, enquanto o centro do núcleo
tenda para a forma porosa (material branco) apresentando microcristais
bem formados (verde • verde amarelado). Pelas análises de difração de
raios X, apôs separação cuidadosa da cada uma dessas partes (feitt na lu
pa), complementados pelos dados de infra-vermelhos * microscopia õpticaT
chegou-se a seguinte descrição mineral&gica* considerando a figura 02: -
parte (1) - corresponde aos minerais goetbita, fourmarienita, renardita
e koninchita? parta (2) - corresponde ã renardita, fconinchita e meta-au
tunita I» parte (3) - corresponde i uranofana, ranquilita, e meta-autunl
ta X; parte (4) - correspondente i barita, apatita e colofana; parte (5Í
- corresponde aos cristais de meta-uranocircita XI. Mas gartes (2) *(3)
hâ evidências da presença de uranofana e de parsonsita, nao muito bem ca
racterizadas, e ainda, de sklowskita e metatyuyanmnita, de evidências
oais duvidosas. O minério maciço nodular encontra-se dentro da camada
de arenito arcosiano. Os nôdulos maciços possuem tamanhos que variam de
3 a 9ca de c«.?rimento por 2 a 5cm de largura, sendo que a largura tende
a diminuir r• partes extremas. Ver figura 02. A geometria, o tamanho
e a coctposí > . química dos nõdulos uraníferos são bastante semelhantes a
dos fossei «equiõpodos que ocorrem na Formação Ponta Grossa.

- MIíC .# MXCROCRXSTALINO EM CAVIDADES - Este tipo é constituído por
agregados t &^cristalinos de neta-uranocircita-X, silica e wavelita. A'
neta-uran.c^7 ita I apresenta cristais que atingem até lera de eixo maior
sob as fonr«s prismática e cúbica, de cor clara verde-amarelada. A sIljL
ca apresentar se associada a meta-uranocircita X como calcedõnia, nas for
scas fibroa. r e radiada. Ocorrem preenchendo fraturas junto da meta-autú
nita ou íp iam-se cavidades que podem ser denominadas de geodos, onde
precipita cubos e prismas de meta-uranocircita X de cor verde amarelada
junto cot auras agulhas brancas de wavelita. A wavelita de cor branca
«present • cristais de até lem sob a forma agregada em palhetas radiadas
de durezi.- bastante baixa, associada 1 meta-uranocircita X, dentro das fra
turas e cavidades. Identificou-se também o mineral maciço variscita, de
cor verde oliva forte. A variscita foi detectada pela difração de raios
X e vista tui lâmina delgada pelo microscópio polarizado.

- MWJRIO LATEBlTICO CONCRECIONARIO - £ o "minério" de urânio que
ocorre ad^rvido nos hidróxidos de ferro cololdais que constituem as la-
teritas ferruginosas e de forma maciça na parte externa do nódulo uranl-
fero tambén associado â-goethita.

Possui baixo teor nas laterltas, em torno de 0,3% de 0»O» e, de di-
fXcil aproveitamento econômico por se encontrar em resistato.

CONTROLE PA MINERALIZAÇÃO

- CONTROLE LITOESTRATIGRATICO - A mineralização de urânio na região
de Iporá -Amofindpolis esta predominantemente limitada â fina cassada de
arenito arcosiano, de granulação média a grossa, constituído essenclal-
SMtnte d* grãos de quartzo • feldspato, possuindo alta permeabilidade.
Esta camada de arenito arcosiano, com espessura variando de 3 a 8 metro*,
encontra-se confinada por níveis superiores e inferiores d» camadas peli
ticas, slltito • folhelho ou «renlto fino e folhelho, quase impermeável*,
que atuam como armadilhas estratigráficas favoráveis â percolação e con-
centração de urânio. Algumas vezes, acima do horizonte estratigráfico
mlneralizado ocorre mineralização secundaria, disseminada ao longo d* pe
çuenas fraturas, resultant* do «scap* do fluido mineral!zanta confinado.

- COKTKOLE QUlMICO/BXOQUlMICO - A mineralização em estudo é contro-
lada essencialmente por condições de alta porosldad* • permeabilidade do
arenito arcosiano. Nest» estrato, acredita-se que a matéria orgânica foi
elemento fundamental na deposição do urânio ea forma de nodules. Suspei
ta-se pela íorir,*, tamanho, composição química • disposição dos minerais,
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que os nódulos uranlferos encontrados na unidade sejam provenientes -»e
fósseis marinhos existentes na área, tais como braquiópodos: Soiriíêr
hieringi Kaiser, leptocoelia flabellitea Conrad, Orblculoldeã baini
(Sharps), Soirlfer kaiserlanus (Clarke), Derbyina. Plêctonatus Sp—'~i
Schnrchetella Sp, descritos por Eurico Moreira (In Andrade eCamarço -
1970). ^

Deste modo o arenito areosiano consistiria um controle estratlgrá-
fico físico, enquanto os organismos constituiriam a armadilha química
dentro da formação. Os minerais de V*+* concrecionários que atualmente
envolve» os minerais secundários de urânio, funciona» também como arma-
dilha química na preservação e conservação do minério solúvel.

EVOLOCfo E GEMESE DA «MERALIZAClto

A paragênese do minério de urânio é complexa e de difícil identiíi
cação, por se tratar de fases mineralógicas muito próximas e de massas
criptocristalInas, na maioria das vezes. O trabalho integrado com vá-
rios métodos, permitiu reconhecer as seguintes paragêneses mineralôgi-
cast

a) meta-uranocircita X, metatyuymunita, renardita, koninckita, ur%
nofana; ~

b) apatita, wavelita, variscita, meta-uranocircita I, meta-autuni-
ta X, koninckita;

c) colofana, apatita, barita, meta-uranocircita II, ranquilita, re
nardita, fourmarierita, koninckita, goethita; ~

d) wavelita, calcedônia, meta-uranocircita II;

e) silicato hidratado de urânio e cálcio, ainda sem nome.

A partir das relações texturais, das relações de campo e de alguns
dados fornecidos pelos relatórios internos da Nuclebrás (Hassano e Stein,
1977; Hassano, 1977; Stein e Muller, 1976), tentou-se estabelecer una
evolução para a jazida de Ipora - Amarinópolis.

Hassano (1977) acredita que o processo químico de precipitação do
urânio está relacionado a zonas de oxido-redução, sendo o urânio deposi
tado na sua interfácie , de acordo com o modelo de roll front proposto
na jazida de Wyoming por Dahl and Hagamaier (1974). No presente modelo,
estas zonas de Óxido-redução seriam constituídas e limitadas pelos pró-
prios organismos.

A solução mineralizante entra em circulação nos poros das rochas
permeáveis com a contribuição de soluções oxidantes, que provocam a des
trulcão da matéria orgânica. Em conseqüência, há a produção de ácido
sulfurico, formando um ambiente de forte poder de lixiviajão e altera-
ção de minerais existentes no arenito areosiano. A solução ácida flue
até encontrar condições redutoras (organismos), onde se precipitam, for
mando diversos-compostos minerais, com os principais Ions (00£ , Ba+27
Fe*1, Ca+Í, Pb+3, Zn+1, PO*1, SiOl1), que numa segunda fase serão to-
dos oxidados. O fluxo mineralizante é em pequena quantidade escapado do
arenito areosiano - rocha hospedeira - por fraturas, fclhas e zonas mais
permeáveis, atingindo e mineralizando os sedimentos pellticos abaixo e
acima deste. ^

Para se definir o ambiente geológico da jazida de Ipora -Amorinópo
lis, deve-se destacar algumas características relevantest ~

a) 0 depósito situa-se numa faixa estreita extensa de arenito arco
siano, variando de 3 a 8 metros de largura numa área de 2000kn ,
de sedimentação devoniana;

b) a mineralização localiza-se perto da base de uma seqüência psa-
mltica madura depositada em uma bacia epicontinental (de mar ra
so);

e) o horizonte mineralizado está associado ao arenito arcosiano,aos
óxidos c hidróxidos de ferro e â matéria orgânica (através âo
preenchimento e substituição dos fósseis braquiópodos pelos mi-
nerais de urânio).

d) a associação mineralogies é complexa, sendo constituída princi-
palmente de fosfatos secundários de urânio criptocristalinos,
oxidos e hidróxidos de ferro, quartzo e calcedônia, barita, asa
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tits a colofana, cristais raros radiados de «avelita e, mineral
maciço verde de variscita. Os dois últimos são fosfatos da alu-
mínio;

a) no complexo mineral6glco dos fosfatos secundários da urânio, os
compostos de Pb se destacam pala abundância, como renardita, fos
furanilita, parsonsita a fourmarlerita; ~

f) a mineralização não sofreu «falto de tectonlsmo regional do cre-
táceo, apresentando o minério original sem grandes recristaliza-
ções»

g) no arenito arcosiano, os minerais secundários de urânio se encon
trem impregnados principalmente na matriz sillcio-clástica ferro
ginosa, formando nõdnloa característicos ou preenchendo fraturas
e cavidades.

Essas considerações permitem correlacionar o deposito sedimentar de
Xoorã/Aaorinopolis is hipóteses genéticas de paleocanal e de roll-front,
nao desprezando as hipóteses de altos fundos e hidrotermal - corrente
convectiva de baixa temperatura, com os quais os fatos relevantes da £a
zida são aparentemente compatíveis. Devido a ausência de dados e nao
observação em profundidade da mineralização primária foi impossível ca-
racterizar o paleocanal ou a geometria de rool na jazida, sendo conve-
niente classificar este deposito como simplesmente de tipo "oxidação-re
dução". _ • ~

A mineralização de Iporã/Amorinopolis apresenta caráter epigenetico
acentuado devido ã alteração mineralógica original, preenchimentos de
fraturas e cavidades, formação de nódulos uranlferos^a partir de orga-
nismos pré-existentes nos sedimentos e recristalização parcial da slli-
ca. Essas alterações, preenchimentos e substituições foram provocados
pela circulação de soluções quer pela contribuição de águas meteóricas,
ou mesmo de águas constas, através de um pacote permeável bem definido.

A possível fonte primária de urânio é mais provavelmente os grani-
tos da região, pois estes possuem localmente alta radioatividade. Se-
gundo Hassano e Stein (1977) os granitos de Piranhas e Israelândia pos-
suem cerca de 500 cps, e de 10 s 40 ppm de 0»O», teor suficiente para
dar origem a posteriores concentrações. Tanto o arenito arcosiano guan
to as rochas alcalinas não apresentam dados suficientes para serem admT
tidos como prováveis fontes de urânio. As análises químicas mostraram
um baixo teor nas rochas do Complexo Dltrabásico e um teor maior de ura
nio no arenito alterado do que no inalterado. ~

O processo da lisivlação a retirada da urânio possivelmente inici-
ou-se com o tectonismo do cretáceo superior e se desenvolveu como uma
célula g«Oí[uImica dentro do arenito arcosiano. A figura 03 mostra o mo
delo genético proposto nesta trabalho. *"

CONCLUSÕES

- Graças â utilização simultânea de (10) dez técnicas na pesquisa foi
possível o conhecimento da variedade mineralõgica ocorrida na área, o
que seria impossível empregando apenas 3 ou 4 métodos convencionais;

- pelo estudo da microscopia óptica dos vários tipos de minério, con-
clui-se que a mineralização e epigenética, ou seja, posterior ã diagê
nese do arenito arcosiano;

- conclui-se que os minerais de ferro oxidados que envolvem os minerais
solGveis de urânio, funcionam como armadilha química na preservação
desta mineralização;

• conclui-se que s matéria orgânica foi elemento fundamental na deposi-
ção do urânio nodular. Suspeita-se pela foroa, composição química e
disposição dos minerais, que os nódulos uranlferos da região de Zporá
/Aaorinopolis sejam provenientes de fósseis marinhos - braquiópodos
pré-existentss na área;

- nos fosfatos hidratados de urânio destacam-se pela abundância, os mi-
neral* que contem chumbo. Esse fato sugere a origem radiogénica para
este elemento fb, já que os dados químicos não mostraram aiçnifican-
cla deste elemento nas rochas da região;
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- não foi identificado aos nõdulos uranlferos nenhun tipo de argila»

- não fona identificados na i m os Minerals uraniferos tobernita • sa-
bueallta, —nrionartos • sugeridos, raptctlnanitt, por Stain • Muller
(197C) • Bassano • Stain (1977).
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MINEM!.
FOflMOXA

flOXMXCA
CO* RftBITO

das txis picas dssaior

dxdta I 100 8,93
40 3,74
40 5.47

BfttOO^z.
dta U

17 - 759
100 8,55
90 3,6-1
70 5,39

100 8,55
35 3,62
25 5,40

1ft» tutuntf
.(fOOz.SHzO

fifanso Csnatgo,
100 8,5:
90 3,50
80 3,63

P9< 136
100 8,51
80 3,49
80 3,63

«BS- 0-0-5*0»
ral -oHiO nirio ccJtetas £1-

15-529
100 8,61
80 6,08
70 • 4.30

100 8,59
80 4,29
20 6,09

.(sio.ce) * .
,5HiO

8-442
100 7,88
90 3,94
80 2,99

100 7,89
85 3,97
80 3.00

SUcdowskita fgO.2UDi.
.2SÍO2.6H2O

8-447
100 8,42
80 4,19
70 3,27

100 8,26
55 4,13
20 3.28

, cnp» O — M B
100 7,97
90 3,99
80 5,83

100 7,97
90 3,98
90 5.94

•inoso 100
90
80

4,17
3,38
3.27

100 4,1S
80 3,37
70 3.28

irfrtf ttO.4QDt.4HtO 13 - 116
100 7,20
50 3,58
_50 3/18

100 7,19
50 3,59
50 3.18

ntta
maço, ctip-
tocxistallno

23O
100 8,51
50 4,23
50 3.21

Konlnckita
,3a»o

nadço

fesfuxanilita

2 2 - 339
100 8,42
30 3,77
18 2.96

100 8,35
60 3,93
10 3.96

. (POw)a.(OH),
7H2O

100 7,91
60 3,98

JO 3/15

19 • 272
100 2,78
40 2,68
25 3,46

Tabela 01 - Kinenis descritos no Depósito de Urânio Sodiawitar dm Iporá/Anorinópolis
-00.



NTNERAL

GMtnl ta

FORMULA

QOlMXCA

y - FaO.CB

COR HABITO

- - :ÍJÇT

taferinda da Dlfzacâo d» talcs

Ar^ i ••• pty»^ dc Baior 1nfm>t

rluwB JCRp IHJIM-UJU
I/Io d (A) X/Io ^tW

15-281
100 5,37 100 5,37
100 4,26 100 4,27
100 3.04 100 3.03
17 - 536

100 4,18 100 4,15
30 2,69 25 2,69
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Fig. 0 2 - OESCRICÂO ESQUEMÁTlCA DE UM MÓDULO MACIÇO ÜRANÍFERO:

1 . Agregado criptecrittolin» omortto farrugtMUi

2 . Agrtgodo composto criptocrittoiino omordode»

3 . Aytgodo compocto criptocrittoliM omof»te-t«*«fd*odo cem m»«i* colo-

4 . Agrtgodo por»»e crip»eri»lo)i»i» d* cor bronco «/ou cimo»

9 . Mieroeriftoi» prnméliem ittin t ¥trd« omorUodot pratnchcndo •'
tralwot • • ••sco*

1.841
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