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RESUMO 

Coo intuito de ministrar alguns informes referen 

tes ao comportamento geoquímico de U,0«, ThO,. Mo, Y, Ga, V 

e Zr na seqüência laterito-bauxítica de Croantá (Paragomi -

nas, Pará), foi engendrada a presente Nota Técnica. 

De um modo geral, compreendeu o estudo de 15 aroo£ 

trás puntuais, analisadas para U~Og (neutrons retardados) , 

ThO2 (espectrometria por fluorescência de raios-X) e Mo, Y, 

Ga, V e Zr (espectrografia de emissão ótica), envolvendo os 

horizontes ferruginoso, bauxítico e de argila caulinítica . 

Em face dos resultados obtidos para ThO. (cerca de 901) te-

rem-se situados abaixo do limite inferior de detecção, não 

foi possível abordar sua distribuição. 

Os exames efetuados em alíquotas de argila cauli 

nítica revelaram aumento na concentração para todos os ele

mentos acima aludidos, sendo que o Zr sobressaiu mais enfa

ticamente, no que foi suportado pelo maior fator de concen

tração (16,6). 

Na bauxita, Ga e Zr projetaram-se como os mais 

enriquecidos, ratificados por um fator de concentração de 

2,7 e 2,5, respectivamente. São seguidos, ainda, por V(1,8) 

e U,0g (1,5). O Y, por outro lado, se mostrou depauperado , 

na faixa de 501. 

O nível laterítico ferruginoso, por sua vez, adu 

ziu, em maior proeminência, Ga com 230p;r»n) e V superior a 

SOOOppm. 

Outrossim, apresenta dados genéricos sobre a dis 

posição do torio, urânio e zircônio nas bauxitas e na ie.d 

mad mundiais, orientados pelo. trabalho de Adams eRichardson 

(1960). Igualmente, chama atenção para a possibilidade de 

utilização da radiometria na prospecção dessas lateritas alii 

riinos;.s. consoante considerações ventiladas pelos sign.itá -

rios supra. 

1! . 



1. OBJETIVO 

A implementação de um estudo pormenorizado a reŝ  

peito do comportamento de urânio na seqüência laterito-bau-

xítica de Paragominas que abrangesse desde o horizonte de 

argila caulinítica, passando por aquele gibbsítico e ferru-

ginoso até atingir a Argila de Belterra, norteou esta Nota 

Técnica que, através de análises químicas não só do elemen

to acima referido como também do Mo, Y, Ga, V e Zr, visa 

fornecer uma idéia mais abalizada do procedimento desses me_ 

tais. Para tanto, foi selecionado o perfil de Croantá, ten

do em vista sua notável representatividade. 

Ademais, aduz informações genéricas sobre a dis 

tribuição de tõrio, urânio e zircônio nas bauxitas e na fitd 

mud mundiais, pautadas pelo trabalho de A4ams e Richardson 

(1960). 

(>]. 



2. INTRODUÇÃO 

A geoquímica dos elementos principais e traços 

em alguns exemplos de bauxita do baixo Amazonas e da região 

de Paragomínas, foi objeto de investigação por parte de 

Dennen e Norton (1977) e Kronberg et alii (1979). 

A composição desta Nota Técnica consubstanciou -

se na apreciação do comportamento de U,0g, Mo, Y, Ga, V e 

Zr no perfil laterito-bauxítico de Croantá (Piriá), distri

to de Paragominas (fig.l), e na coletânea de informes geoló 

gico-geoquímicos concernentes as bauxitas dessa plaga. 

0 material estudado, perfazendo o total de 15 

amostras puntuais, foi gentilmente cedido pelos professores 

Basile Kotschoubey e Werner Truckenbrodt, da Universidade Fe 

deral do Pará, sendo preparado até atingir a fração«=80 mesh 

e, a seguir, encaminhado ao CDTN, em Belo Horizonte, para 

ser submetido aos procedimentos laboratoriais. 

A seqüência investigada insere-se em uma contex-

tura geológica que se manteve até o Cretáceo Superior atre

lada ã bacia do Parnaíba. £ interpretada como um cobertura 

do tipo blanktt formada in Altu. sobre e a partir dos litoti_ 

pos da Formação Itapecuru, estando recoberta pela Argila de 

Belterra. 

( i . . 
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3. GEOLOGIA 

O perfil Croantá (Piriá) foi escolhido para este 

estudo, em virtude de ser um dos mais representativos na re 

gião de Açailândia - Paragominas. Inclui-se em um contexto 

geológico que esteve ate o Cretáceo Superior ligado à bacia 

do Parnaíba, da qual constituía a parte mais setentrional . 

Na verdade, compreende uma seqüência laterito-bauxítica po

sicionada em cima da Formação Itapecuru, estando, invaria -

velmente, recoberta pela Argila de Belterra. 

A descrição apresentada por Kotschoubey eTrueken 

brodt (1981) definiu varias zonas, sendo transcrita, a se 

guir, da base para o topo. 

a) Rocha-matriz alterada, compost- de arenitos fi_ 

nos cauliníticos, intercalados com horizontes sílt.cos e ar 

gilosos. Nos 4 a Si superiores, esses sedimentos intemperi-

zados contêm um pouco de gibbsita em pequenos agregados dis 

seminados. 

b) Horizonte caulinítico de coloração avermelha

da, eventualmente'manchada devido â presença de õxidos e hi_ 

drõxidos de ferro. Essa zona contém bastante gibbsita, além 

de quartzo residual e, às vezes, um pouco de mica. A estru

tura da rocha-matriz ainda pode ser observada embora seja, 

em muitas ocasiões, difusa. Excepcionalmente, concreções gib 

bslticas podem ser encontradas nesse nível. Sua espessura 

normalmente atinge 2 a 3m. 0 contato com a zona inferior é 

gradativo. 

c) Nível inferior de bauxita concrecionar fria -

vel, muito poresa, cavernosa, localmente compacta. As con -

creções têm formas variadas, muito irregulares com borda? 

diiusas ou bem definidas, quando então se apresentam em nó-

dulos arredondados ou plaquetas. Elas estão dispersas numa 

matriz argilosa avermelhada bastante abundante. A coloração 

da bau.vita varia de esbranquiçada , rosa-pálida a v.ui í v< -:: 

vermelha da. cie acc:J.r c n:r. o conteúdo de õ.xidc de- ; *; :c. v.~.r. 

do claras, as concreções podem conter inclusões Hiru^mc -

sa$ i ri c. j j ;ut s e.-.c;.i-as ou r.anchas avermelhadas. L: t o v.'. • . 



conserva, vez por outra, a estrutura da rocha-mãe. Sua es -

pessura média é de cerca de 2a. 

d) Zona de bauxita nodular a maciça (laje), alta 

mente enriquecida com gibbsita de granulação grosseira com 

presença ou não de manchas ferruginosas. A bauxita ê geral

mente compacta, pouco porosa e clara. Uma das característi

cas principais dessa zona é sua estrutura colunar grosseira. 

Outro fato importante é a presença, tanto dentro da laje 

(freqtientcmente em sua parte superior) como nos nódulos, de 

inclusões ferruginosas escuras milimétricas a decimétricas 

exibindo formas variadas subarredondadas, podendo, porém, 

mais raramente, ser angulosas. A espessura do nível gibbsí-

tico varia de zero a mais de lm. 

e) Horizonte laterítico ferruginoso nodular, is 

vezes maciço em sua parte inferior, comumente cavernoso e 

apresentando a estrutura grosseiramente colunar já observa

da no nível anterior. 0 material goethítico e hematítico é 

poroso, celular, de tipo boxuioxk muito fino. Na maioria dos 

casos, ele e brechõide ou conglomerático. Esse horizonte po 

de atingir cerca de 2m de espessura. 

f) Nível superior constituído pela acumulação de 

pseudopisélitos (sem estrutura interna) milimétricos a cen-

timétricos, bem arredondados, ferruginosos, cimentados ou 

não por gibbsita microcristalina esbranquiçada de aspecto 

porcelanado. Essa gibbsita chega a substituir parcial ou to 

talmente o cascalho ferruginoso de pseudopisélitos. No topo 

deste, quando não se manifestam fenômenos de cimentarão e, 

sobretudo, de substituição pela gibbsita, a superfície dos 

pequenos seixos apresenta um brilho bem marcado, semelhante 

ao verniz do deserto. 

g) Capeamento argiloso extremamente homogêneo com 

pequenos nódulos, especialmente ferruginosos (pouco gibbsí-

ticos). pertencentes à Argila de Belterra. 



4. COMPORTAMENTO GEOQÜÍM1CO DE U T0 o, Mo, Y, Ga. V e Zr 

Compulsando o artigo de Dennen e Norton (1977), 

percebe-se que a distribuição dos elementos-traço em um pej_ 

fil laverítico não é governada pelo seu potencial iônico, co 

mo admitido anteriormente por Cartledge (1928) e Goldschmidt 

(1937). 

A corroborar essa assertiva, primeiro foi Gordon 

et alii (1958) estudando a bauxita de Arkansas e, posterior 

mente, o próprio Dennen é Norton (1977) analisando amostras 

de bauxita do rio Jari. 

Para dar uma idéia do comportamento de U,Og, Mo, 

Y, Ga, V e Zr na seqüência laterito-bauxítica de Croantã ê 

aduzida na figura 2, em forma de perfis químicos, a concen

tração destes elementos. 

£ conspícua a semelhança entre o traçado da cur 

va para UjOg e Y, situando-se o ponto de maior amplitude nc 

horizonte de argila caulinítica (zona a), com 20ppm de U,Og 

e 172ppm de Y (P-6). 

Chama atenção, ainda, a analogia exibida pelo Ga 

e V, mantendo teores mais elevados no nível laterítico fer-

ruginoso (zona e), atingindo o V >5000ppm (P-18 e 19) e o 

Ga 730ppro (P-19). 

No gráfico, o Mo tem postura descontínua, por 

quanto nas IS amostras analisadas foi detectado em apenas 8, 

mesmo assim, se nota que a maior concentração ocorre no ní

vel laterítico ferruginoso (zona e), acusando Slppm (P-19). 

Quanto ao Zr pode ser verificada sua presença ma_r 

cante no intervalo que compreende do horizonte de argila 

caulinítica (zona a) ã base do nível inferior de bauxita con 

crecionar friável (zona c), constotando-se teores >5000ppm 

(P-6, 11 e 12). 

São mostrados na tabela 1 os resultados colhi -

dos nas amostragens realizadas no horizonte de ;::.:i]a caulj 

riítica [duas) e de bauxita (cince) . <. orv as T C Ç ; — - Í.TÍS n r 

dias ;. runét icas. No primeiro horizonte- íoi eonsKUT;ÍCÍO 
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TABELA 1 

ANALISES PARCIAIS (PPM) DE ARGILA CAULINlTICA E BAUXITA DO PERFIL CROANTA (PIRlA) 

ARGUA CAULINTTICA 

^AMOSTKA 

M;NW\ 

u:.°8 

Mo 

V 

Y 

Ga 

Zr 

:r/u,o8 

P-2 P-6 

4 20 

-

252 286 

62 172 

61 54 

2738 =» 50001 

MEDIA 

12 

-

269 

117 

57 

2738 

P-12 

3 

10 

896 

47 

132 

> 50001 

P-14 

3 

-

157 

-

21 

165 

55 

B A U X I T A 

P-1S 

4 

-

87 

12 

16 

666 

166 

P-16 

6 

86 

15 

31 

777 

130 

P-17 

4 

-

48 

9 

«* 

56 

14 

MÉDIA 

4 

-

25S 

-16 

-41 

416 

91 

O traço (—) indica não detectado 

Valor altamente anômalo não considerado no cálculo da media 



limite superior por volta da marca dos 8m, um pouco acima 

do local de amostragem P-6. No segundo, a extremidade infe

rior principia ao redor do patamar dos Sm, algo abaixo do 

ponto de coleta P-12. 0 trecho que permeia os dois horizon

tes, comportando as amostras P-10 e P-ll, foi deixado â par 

te, por evidenciar, em rigor, características de ambos,'de

notando, assim, um interregno eminentemente de transição 

(fig.2). 

Com a finalidade de estabelecer o grau de depre

ciação e enriquecimento dos elementos na bauxita de Croanti, 

foram utilizadas as abundâncias crustais (Levinson, 1974) , 

em virtude da indisponibilidade de rocha fresca da Formação 

Itapecuru, tida como precursora. Lamentavelmente, se tem que 

reconhecer a existência, mui provavelmente, de discrepância 

na composição química entre o litotipo original da região 

de Paragominas e a crosta da terra. 

Entrementes, a aceitável praticidade desse proce 

dimento repousa no fato de já ter sido empregado por Kronberg 

et alii (1979), sendo obtida, em geral, uma boa estimativa 

na ordem de magnitude. 

Na tabela 2 são apresentados os fatores médios 

de concentração para U,0g, V, Y, Ga e Zr durante a formação 

da bauxita. A grandeza desses fatores depende de duas varia 

veis: a fração da massa da rocha original removida em solu

ção, e a quantidade lixiviada dos elementos. 

Dennen e Norton (1977) estudando a bauxita do 

rio Jari estabeleceram a seguinte classificação enibasada na 

ra:ão entre as concentrações da zona laterizada e da rocha 

-ir.âe: 

Concentração na zona Ia terizada 
Concentração da rocba-mae 

lortcine ite enriquecido > 2,0 
Lii;eininiente enriquecido 1.25 - 2,0 

I;,:Gerado 0.8 - 1,25 

..; ,••: ; r::;:.w-nte deprecinJo 0.5 - 0.8 
::.•... i r . lo d.'pr<jCK:.L <: 0.5 

Oi' . 



TABELA 2 

VALORES MÉDIOS (PPM) PARA UjOg, V, Y, Ga e Zr EM ARGILA CAULINÍTICA E BAUXITA 

DO PERFIL CROANTA COMPARADOS CCM AQUELES DA CROSTA DA TERRA 

^ ^ ^ I:I.I:MI;\TO 

íiToj im ^ S v^^ s^^ 

Crosta tl.-i terra 

Argila cnulinítica 

Rauxita 

Fator de concentraçãu 

Fator de concentração 

Urânio lixivxado 

U3°8 

2,72 

(4,4) 

12 

(1,5) 

4 

(40t) 

V 

135 

(1.9) 

269 

(1,8) 

255 

Y 

30 

(3,9) 

117 

(0,S)3 

-16 

Ga 

15 

(3,8) 

57 

(2.7) 

-41 

Zr 

135 

(16.6) 

2738 

(2,5) 

416 

Levinson, 1974 

U 

Fator de depreciação 



Alicerçado na sistemática adotada ,or esses auto 

res, procedeu-se o enquadramento dos elementos investigados 

na bauxita de Croantá, ficando assim constituído: 

Fortemente enriquecido Ga, Zr »2,0 

Ligeiramente enriquecido ^3^8* ̂  1,25-2,0 

Ligeiramente depreciado Y 0,5-0,8 

Esta distribuição discorda, de certo modo, da 

concepção de Goldschmidt (1937) de que os deslocamentos sob 

laterização devem dar-se em sintonia com o potencial iônico. 

Fixação de alguns elementos como o teoricamente solúvel U c 

V por adsorção seletiva nas concreções de oxido de ferro, ou 

mudanças no pH como uma função do solo, atmosfera e profun

didade, todos esses fatores podem contribuir, em parte, pa 

ra a divergência da observação com a tradicional teoria do 

potencial iônico. 

A resistência ao intemperismo de alguns resista-

tos contendo na sua estrutura Fe + (raio 0,67A°) favorece , 

por substituição, a concentração de V * (raio 0,65A°), du 

rante a formação de argila caulinítica e bauxita. Contudo, a 

distribuição do V não pode ser adequadamente explicada su -

pondo que todo ele esteja concentrado na estrutura dos mine 

rais, de onde pode ser removido em solução pela oxidação do 

Fe para Fe , por obra do intemperismo. Esta mudança aux^ 

lia a oxidação do V para íon vanadato (VO.) , capaz de pe£ 

manecer em soluções por um amplo intervalo de pH (Golds -

chmidt, in Wolfenden, 196S). Continua Goldschmidt apregoan

do que íons vanadatos podem ser localmente precipitados pe 

Ia presença de hidróxido férrico. Isto sugere que o alto con 

teúdo de hidróxido férrico no nível laterítico ferruginoso 

é o responsável pelo elevado valor de V, superior a 5000pj>m. 

Na bauxita da área Croantá a concentração de rir 

cônio mostra-se aumentada em 2,5 vezes, ao passo que a de u 

ránio (U,0g) cresce 1,5 ve:. Caso todo o rircónio e uríini: 

ocorresse cm minerai? resistatos. a latoriiaçüo concentra -

ria esses elementos fer i-.iudancf. na relação Zr/\i-0< . 

Pela cor.teir.pl;:cão apenas do potencial iônico, c 

11. 
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zircônio seria fixado em bauxita, enquanto o urânio poderia 

ser conduzido como íon uraniio, U02 . Na suposição de não 

ser extraviada qualquer quantidade de zircônio, o fator de 

concentração para este metal multiplicado pelo conteúdo de 

urânio da rocha-mãe (neste trabalho considerada a crosta da 

terra) resulta o teor de urânio esperado para a bauxita/ ad_ 

mitindo-se que nenhuma porção deste elemento se vá, durante 

a formação dessa laterita aluminosa. A partir desses cãlcu 

los estima-se que aproximadamente 401 de urânio foram carr£ 

ados por ocasião do processo laterítico. 

Para efeito tão-somente de comparação cita-se o 

resultado auferido por Adams e Richardson (1960), encontran 

do índices em torno de 201 de urânio lixiviado em bauxitas 

de rochas-mãe ígneas e folhelhos, quando da laterização. Con 

vem salientar que os autores supra-aludidos fizeram uso da 

razão Th/U. 

A partir das considerações anteriores, mais pre 

cisamente dos dados gerais da tabela 2, somadas âs conclu -

soes de Adams e Richardcon (1960), as seguintes colocações 

são aventadas: 

a) O urânio remanescente na bauxita corresponde à 

parte ocorrente em minerais resistatos da rocha-mãe, poden-

do-se dar tanto em espécimes primários como secundários. 

b) O aumento da relação Zr/U,Og de 61 para 91, du 

rante a constituição da bauxita, portanto de um fator de 

1,5, talvez seja devido a presença maior de zircônio que u-

rânio nos resistatos primários ou secundários. 

As propriedades do gãlio assemalham-se âs do alu 

mínio, no que concerne ao simile raio iônico (Ga 0,62A ; 

Al 0.51A ), bem como a forte coerência entre eles (Shaw, 

in V.olfenden, 1965). Esta coerência é notada na argila cau 

linftica e na bauxita de Sarawak, Malásia, sendo o aumento 

cr: ,'il acompanhado por aquele de Ga. Ainda consoante Wolfen-

clcr; f 1065") a relação Ga/Al declina de 1.6 x 10 em andesj; 
- A , -4 

'v. ~':n: 1 . ••• r. 10 erc r.:...: 1 a cat:] imt ica e para 1.0 x 10 
c::. i-.:ti.\"j ta. contrastando com os ciados de Gordon, Tracey e 

12. 



Ellis (19S8) que indicam uma elevação na razão Ga/Al na for 

mação de bauxin a partir de nefelina sienito. 

0 Ga * (raio 0,ó2A°) pode substituir, também, o 

Fe (raio 0,67A°) por causa do análogo raio iônico (Shaw, 

in Kolfenden, 1965). 

Na seqüência laterito-bauxítica de Croantá, 'o gâ 

lio ocorre em maior afinidade com o ferro como pode ser ob

servado no perfil 2, em que o valor mais proeminente de 

230ppm (15 vezes o valor crustal), se posiciona no nível Ia 

terítico ferruginoso, onde existe alta incidência de goethi 

ta (HFe02)• A ausência de identidade entre o Ga e o Al ê 

traduzida pela inexpressiva concentração daquele elemento 

na argila caulinítica e na bauxita, resultando valores me 

dios de 57ppm e 41ppm, respectivamente. 

0 decréscimo dos teores de Ga da argila cauliní

tica para a bauxita, refletido na variação do fator de con 

centração de 3,8 para 2,7, correspondendo a uma redução de 

cerca de 281, quando se sabe ter o Al, nesse sequenciamento, 

aumentado seu conteúdo, determina depreciação na proporção 

Ga/Al. 

As análises para ítrio em Sarawak, Malásia, apon 

taram diminuição em seu contento na bauxita e na argila cau 

linítica. Isto concorda com os resultados encontrados por 

Goldschmidt (1937), e Gordon e Murata (1952), os quais veri^ 

ficaram estar o Y subtraído em bauxita formada de nefelina 

sienito (Wolfenden, 1965). 

Em Croantá, o Y jaz na argila caulinítica com 

117ppm de média, perfazendo um fator de concentração de 3,9 

em relação ao valor crustal. Em contrapartida, na laterita 

aluminosa o teor em.Y inferioriza-se atingindo 16ppm, ense

jando um fator de depreciação de 0.5. 

Segundo Ranlama e Sahama, in IVol f enden (1965), o 

ítrio é depauperado err, bauxita devido seu bai.xo potencial 

iôniec. permitindo su:< remoção e.r:i solução aquosa. 

0 tcvjc ícl. ;.:u;:!:::t):tL . eb#'eto do ür.ííliíc ti es te 

trabalho, «em. contudo, ser possível discorrer seu coi;iporta_ 

13. 



mento, posto que os resultados logrados na sua quase total i_ 

dade, colocaram-se abaixo do limite inferior de detecção 

(lOOppm). Cumpre assinalar, no entanto, valores para este 

elemento na faixa de 6 a 60ppm, média de 40ppm, registrados 

por Kronberg et alii (1979) na trincheira (M3), na área de 

Paragominas. 

Cotejando os dados disponíveis na tabela 3, nota 

se que os depósitos próximos ao rio Jan (Dennen e Norton , 

1977) revelam conteúdo em Zr superior ao consignado em Para 

gominas, enquanto Ga e V ocorrem no mesmo intervalo. Em com 

paração com os resultados encontrados por Gordon et alii 

in Valenton (1972), e Wolfenden (196S), nos depósitos situa 

dos em Arkansas e Malásia, a concentração de V é maior em 

Paragominas, porém U, Y, Ga e Zr se mostram relativamente de 

preciados. Os valores de U, Ga e Zr determinados na bauxita 

da Rússia (Blankova et alii, in Kronberg et alii, 1979) são 

inferiores àqueles de Paragominas. 

A.despeito de todos os comentários até então enii 

tidos, convém frisar ser temeroso esquadrinhar exaustivamen 

te os dados auferidos, porque eles podem não constituir re-

presentatividade máxima. Em rigor, faz-se necessário complc 

mentá-los com informações de outras técnicas que se revelem 

em lapidares condições, para investigar o engenhoso mecanis 

mo controlador da distribuição desses elementos. 

] • ; . 



TABELA 3 - COMPARAÇÃO DOS TEORES (PPM) 

v WM\0 

rwi-:.vn\ 

u 

Y 

Ca 

Zr 

V 

BAUXITA 

I'ARAGOMINAS 

(PERFIL CROANTÂ) 

4 5 

16 

41 

416 

255 

BAUXITA JARI1 

ZONA ZONA 

LIXIVIADA ENRIQUECIDA 

30 SO 

1200 780 

220 500 

BAUXITA2 

ARKANSAS 

6 

150 

86 

1300 

92 

BAUXITA3 

HALÁSIA 

40 

440 

20 

BAUXITA4 

R0SSIA 

0,1 

0,4 

230 

Deraien 5 Norton, in Kronberg et a l i i (1979) 

2 Gordon ei a l i i , in Valenton (1972) 

3 Wolfenden (1965) 

Blankova et a l i i , in Kronberg et a l i i (1979) 

5 u 3 ° 8 



5. CONSIDERAÇÕES SOBRE TÚRIO. URÂNIO E ZIRCONIO BI BAUXITAS MUNDIAIS 

Neste tópico, são feitas algumas apreciações a 

respeito da distribuição de tório, urânio e zircônio em bau 

xitas mundiais, estribando-se no artigo de Adams e Richard

son (1960). 

Conforme esses autores, Mehes (1951) e Kiss (1952), 

estudando as bauxitas da Hungria, registraram suas radioati-

vidades. O segundo, usando emulsões, detectou uma pequena 

quantidade de radioatividade em inclusões tabulares noscris 

tais de zircáo. 0 primeiro, tomando medida de radiação no 

campo, encontrou uma relação entre esta e o grau de minério, 

com aumento ao longo das linhas de falhamento e dobramento. 

Bauxitas portadoras de urânio têm sido encontra

das na Iugoslávia que, segundo Ristic, in Adams e Richard -

son (1960), "... aparentemente tornaram-se uma fonte para 

obtenção de urânio quando do processamento do alumínio, con 

centrando-se no chamado Ktd mud". 

Os estudos efetuados por Adams e Richardson vl960) 

envolveram análises para tõrio, urânio e zircônio em 29 amoŝ  

trás de bauxitas de diferentes localidades, apontando inter 

vsUes e médias de valores, respectivamente, para o primeiro, 

segundo e terceiro elementos, assim como nara a razão Th/U 

de: 5,0 a 131ppm, 48,9ppm; 2,7 a 26,7ppm, ll,4ppm; 0,02 a 

0,65'*, 0,09». e 1,5 a 20,9, 5,1. 

A incidência desses elemer-ci» .'as bauxitas é in 

fluenciada pelo tipo de rocha-fonte que as gerou. As deriva 

das de espécimes ácidos são aproximadamente.- quatro vezes mais 

ricas em tório e urânio que as de origem básica. 

A tabela 4 mostra os teores para tório e urânio 

e a relação Th/U em bauxitas provenientes de folhelhos, íg-

neas básicas e ácidas. 

Adams e Richardson (19b0) veri:icaram que nas 

ai.iCstras d. Arkansas o nefelina sicnito c mis rico cn. to -

:íz :• '.::•;.:.• r qt;o a r.'-di:: âcs VOV':.;LZ í'.:r,ca> áciôas. JP.Spp;:, 

e - . .r'p;\'i cor.tr a 2 5 . OppiT: c 5.I;';M;Í. 
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TABELA 4 

VALORES MÉDIOS PARA TÕR1<\ URÂNIO E Th/U EM BAUXITAS E ROCHAS 
-FONTE (ADAMS E RICHARDSON, 1960) 

TIPO DE ROCHA 

Folhelhos1 

Fator de concentração 

Bauxitas derivadas de folhelhos 
(4 amostras) 

Urânio lixiviado 

fgneas básicas 

Fator de concentração 

Bauxitas derivadas de ígneas 
(6 amostras) 

Urânio lixiviado 

ígneas ácidas 

Fator de concentração 

Bauxitas derivadas de ígneas 
(6 amostras) 

Urânio lixiviado 

básicas 

ácidas 

PPM Th 

12,0 

(3,7) 

44,1 

3,9 

(5,3) 

20,7 

13,0 

(6,9) 

89,1 

PPMU 

3,7 

(2,8) 

10,5 

(231) 

0,96 

(4,4) 

4,2 

(184) 

3,0 

(S,3) 

15,8 

(241) 

Th/U 

*3,8 

0,3) 

5,1 

4,0 

(1,3) 

5,2 

5,0 

(1.6) 

7,8 

A Adams e Weaver (1958) 
2 
Evans e Goodman (1941) 

Obs: As rochas carbonaticas foram excluídas da tabela 
porque, atualmente, se tem como certo que elas 
não mais constituem litotípos-fonte das bauxitas, 
fato anteriormente admitido. 



Do nefelina sienito para a bauxita a concentra -

ção de urânio não duplica completamente, porém a de tor;o é 

quase quadruplicada. 

Examinando testemunho perceberam que os conteü -

dos desses dois elementos, bem como a proporção Th/U aumen

tam celeremente do nefelina sienito para a base da bauxita, 

permanece significativamente constante através desta, decres 

cendo no topo, na parte carbonosa. 

Para a diminuição das concentrações dos hidróxi

dos de Al e Fe, e o aumento do teor em silica, na porção su 

perior do testemunho, há duas possíveis explicações, suge -

rindo diferentes modos de ocorrência de U e Th nas bauxitas 

de Arkansas. Se os materiais lateríticos são lixiviados do 

topo da seção pela influência de matéria orgânica, a eleva

da incidência de silica seria acompanhada por aquela dos mi_ 

nerais acessórios resistatos. A depreciação no contento de 

Th e U no cimo do testemunho indicaria, então, que estes me 

tais têm sido fixados por minerais hidrolizatos. Por outro 

lado, se a composição da parte mais alta da seção for o re

sultado de diluição por material aluvial quarfzítico, os ra 

dioativos podem jazer em resistatos. A relação Th/U, no cu

me da seção, próxima a um valor crustal, favorece, de certo 

modo, a última proposição (Adams e Richardson, 1960). 

Da mesma forma que o tõrio e o urânio, a concen

tração de zircônio em bauxita aparenta ser influenciada pe 

Io litotipo que a originou. Bauxitas oriundas de folhelhos 

e ígneas básicas têm valores médios de Zr de 0,059» c 0,069'é. 

respectivamente. Aquelas provenientes de ígneas ácidas apre 

sentam teores variando de 0,076*. a 0,65i, com média de 0,2481. 

Determinações colorimétricas em amostras de Ar -

kansas apontaram 0,055ç. de Zr em nefelina sienite são. crês 

cendo para 0,103*. em sienito intemperi2ado e atingindo 0.25": 

em bauxita. 

Esse resultado a?.scir,elha-se àqwele deriv:..io 

exame espectroçiraf ico âc Gordon o Murats cr r:c-fcl i ?;•• ~ l •:•:••': 

to (0,050.), todavia alcanç;i quase o dobro do valer uicor. -

\b. 



trado (0,13)) en bauxita (Adams e Richardson, 1960). 

Durante o processamento da bauxita, as amostras 

de alumina calcinada do Suriname e Arkansas apresentaram baî  

xa radioatividade. A maior quantidade de tório e urânio deŝ  

sa laterita aluminosa, que alimenta o processo Bayer, é reu 

nida nos produtos estéreis (lama vermelha e areia). A lama 

vermelha da planta de tratamento da bauxita do Suriname con 

tém 281ppm de Th e ll,6ppm de U, acenando com 961 do Th e 

82» do U originalmente presentes. A lama vermelha de Arkan

sas encerra 120ppra de Th e 39,8ppm de U, representando 731 

do Th e 931 do U incluídos inicialmente na bauxita processa 

da. 

As concentrações de urânio nas amostras da lama 

vermelha e areia grossa do Suriname são, essencialmente, as 

mesmas, porém o quociente Th/U é 24,2 na lama e 11,9 na 

areia. Isto indica que, na bauxita do Suriname, os modos de 

ocorrência de Th e U podem ser diferentes, com o primeiro sî  

tuando-se em partículas de granulometria mais fina que o se 

gundo. Em Arkansas, a razão Th/U na lama vermelha é bem me 

nor que na areia,-2,8 contra 11,0. 

Com relação ao Zr, Adams e Ricardson fl960) mos 

traram que, no Suriname, 751 dele concentram-se no Ktd mud. 

0 valor aumenta de 0,126% na bauxita para 0,3461 na lama ver 

me lha. 

0 zircõnio aparece na alumina em índice extrema

mente baixo. Em virtude de sua concentração nas frações areia 

e menor que 6 micro 5ar inferior ã detectada na lama verme

lha, poderia indicar a presença deste elemento em uma granu 

lometria intermediária. Contrastando com as amostras do Su

riname, as frações areia e menor que 6 micro de Arkansas 

contêm igualmente alta incidência do referido metal, 0,461, 

sugerindo uma distribuição mais uniforme nos vários tipos 

^ranulomêtricos da bauxita de Arkansas. 

Por fiin, os autores supracitados, no item intitu 

]•.:-: cov.s idc-raçõc-í cc^r^riicas. faicm as seguintes coloca 

v. õ c .̂  : 

a} A concentração relativamente alta dp tório c 
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urânio eu bauxitas, torna conveniente a utilização do aéto-
do radiométrico na prospecção dessas lateritas aluminosas. 

Embora sua praticidade demande trabalho de maior 

detalhe em depósitos individuais de bauxita, é sugerido,por 

quanto uma relação usual entre a radioatividade e o grau de 

minério favoreceria a substituição de uma técnica radiômé -

trica de campo para «uitas das sondagens e análises de labo 

ratório, agora usadas em minas de bauxita em operação. 

b) Recuperação de tõrio como by-ptioduct do pro 

cessamento da alumina. Ô conteúdo òe 281ppm de Th na KQÂ mud 
da planta de alumina do leste de St. Louis indica que para 

cada tonelada de alumina produzida 1/4 libra de tõrio é con 

centrada em aproximadamente 1/2 ton de lama vermelha. Somen 

te esta planta de tratamento, tendo uma capacidade anual su 

perior a 300.000 ton, poderia produzir em torno de 40.000 li 

bras de Th, admitindo uma recuperação de 501. 

2d. 



6. COMENTÁRIOS FINAIS 

Por ocasião do intemperismo rochas da superfície 

são desagregadas por processos físicos e químicos (incluin

do biológico). 0 coeficiente de erosão devido à dissolução 

da rocha pela ação do solvente da chuva pode ser estimado . 

Em média, na água dos rios, a carga inorgânica dissolvida é 

aproximadamente de ICOppra, cerca da metade desta é derivada 

de rocha. Neste índice e a uma precipitação anual de lm, as 

superfícies terrestres seriam rebaixadas a uma razão de 50m 

/m.a. (Kronberg et alii, 1979). 

Para ratificar tal modelo, os referidos autores, 

utilizando o conteúdo de Na (22.700ppm) para a rocha da su 

perfície da terra, o valor deste elemento (150ppm) em mate

rial crustal altamente lixiviado, tipificando a bauxita de 

Paragominas e, ainda, o teor médio dele (6,3ppm) na ãgua 

dos rios mundiais, assim como uma precipitação anual de lm, 

após fazerem alguns cálculos, chegaram ã conclusão que é 

possível, em um pequeno tempo geológico (lOm.a.), o desen -

volvimento de profundos perfis laterítico e bauxítico. 

A propósito da colocação supra, Tenyakov eJepsen 

e Schellman, in Kotschoubey e Trukenbrodt (1981) propugnam 

que a formação poligenética da seqüência bauxítica de Para

gominas necessitou um tempo bastante longo, pois a bauxiti-

zação é um processo lento, mormente quando se realiza sobre 

rochas sedimentares argilosas ricas em quartzo. 

Neste estudo, as investigações concernentes às 

concentrações de U^Og, V, Y, Ga e Zr, na argila caulinítica. 

e na bauxita de Croantá, revelaram diferenças significati -

vas. 

Tendo cemo referência os valores crustais, 05 

exames efetuados em amostras de argila caulinítica evidenci 

aram aumento de teor para todos os elementos supracitados . 

sendo que o Zr se avultou riais enfaticamente, no que é r-')£ 

tentado pelo maior fator de concentração (10,0) • 

Na bauxita. Ga e Zr despontaram como os mais cn-



riquecidos. corroborados por um fator de concentração de 

2,7 e 2,3, respectivamente. Seguem-se V (1,1») e U30g(l,5).0 

Y, em contrapartida, se mostrou depreciado, em torno de 501. 

A presença, no horizonte bauxítico, de Ga é suge 

rida pelo seu estado trivalente insolüvel durante o intempe 

rismo e pela sua forte coerência com o Al que também e'inso 

lúvel. Já o zircônio ss preserva em resistatos (zircão). Con 

soante Rankama e Sahama, in Wolfenden (1965), o Y é declina 

do em bauxita devido seu baixo potencial iônico permitindo 

sua remoção em solução aquosa. 

Por outro lado, na laterita ferruginosa, Ga e V 

jazem em maior proemincncia, alcançando teores de 230ppm e 

>5000ppm, respectivamente, ensejando fatores de concentra

ção de aproximadamente 15 e 37. A analogia iônica entre eŝ  
». 3+ , -

ses metais e o Fe , e o principal responsável por essa con 

duta. 

As bauxitas poligenéticas da região dt Paragomi-

nas são o resultado de mudanças climáticas ambientais ocor

ridas durante sua formação (Kotschoubey e Truckenbrodt, 1981). 

A alternância de um clima ruente e úmido com um 

regime mais seco, permitindo ora a instalação de cobertura 

vegetal densa - que, por sua vez, auxilia na intensificação 

do fenômeno de gibbsitização, na medida em que processa a 

remoção dos metais alcalinos e alcalínos-terrosos e grande 

parte da sflica, ora o desmantelamento parcial da crosta l<i 

terítíca devido ã diminuição da vegetação protetora, influ

enciou, certamente, a variação química detectada na seqllên-

cia laterito-bauxítica de Croantá. 

Essas vicissitudes climáticas, aliadas â maior 

ou menor favorabilidade da drenager., condicionando a fixa -

ção de alguns elementos e a mobilidade lateral e vertical 

de outros, são argumentos ventilados na tentativa de expli

car o ccr.port .'isento exibido por eles neste estudo, bem como 

o que I'í'.,.!nr. •: Norton (1P"7) cor.? tatarar. na bauxita do rio 

-».':r:: :: ;'•'•;• i :. üc clc"':̂ 1? 5 ; • > 3 r- "̂  i u :* o c cor-portaniental cn 

lie ;.< :;.<.:.::.- üífe-rente-s iu-i,q,ji 1,.: c an.ent c . sob condições de 
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extrema lixiviação, ao passo que pouca similaridade é nota

da na zona enriquecida, onde predominam a precipitação sele 

tiva e a adsorção. 

Respaldado apenas nos resultados para U,Og (me* -

dia de 4ppm) na bauxita de Croantá, para Th (média de 40ppm) 

encontrado por Rronberg et'alii (1979) na trincheira M3, na 

região de Paragominas, não se tem condições de discorrer o 

procedimento da cintilometria nessa laterita aluminosa. A 

ausência de um exame in loco -acurado e sistemático, no sen 

tido de observar a presença ou não de uma relação entre a 

radioatividade e o grau de minério de alumínio, impossibiH 

ta tecer qualquer consideração a esse respeito, sem o qual 

será mera especulação. Entretanto, não se pode deixar de men 

cionar aqui o interesse demonstrado por alguns pesquisado -

res, buscando, através de uma técnica radiométrica de campo, 

minimizar custos e agilizar o aproveitamento da bauxita, na 

medida em que esta puder favorecer a substituição de sonda

gens e análises de laboratório, usadas, atualmente, nas mi 
nas em operação. 
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