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RESUMO.

O presente trabalho apresenta o estudo das lateritas
uraníferas, a mineralogia e os controles da mineralização de ji
rânio da região de Iporã/Amorinõpolis-Goiãs. Esta area ccnr
tem sedimentos paleozoicos da borda nordeste da Bacia do Para
ná, assentados discordantmente sobre o embasamento Precambria-
no.

As lateritas mapeãveis, sozinhas» ocupam uma area de
50 km , perfazendo 10% da area investigada» capeando sedimen -
tos da Formação Furnas» Ponta Grossa e as rochas do Complexo
Ultfabasico Alcalino.

As minerali2ações de urânio concentram-se principal-
mente em : - arenitos arcosianos da base da Formação Ponta
Grossa e lateritas desenvolvidas sobre esta unidade. Apresen-
tam-se concordantes com as rochas encavxantes, em forma tabjj
lar e posição horizontal, com leve mergulho regional para sju
deste. ' .v;;

0 controle da mineralização é litoestratigrafi -
co e, bioquTnico. A camada permeável e estreita de arenito ĵ r
cosiano está confinada por camadas impermeáveis de siltito ' f i_
no e folhelho, situados acima e abaixo da mesma. Os minerais
oxidados e estáveis de ferro funcionam como armadilha quTmica
na preservação e conservação dos minerais secundários e solG
veis de urânio, formados a partir da substituição de organis -
mos, possivelmente braquiõpodos dos gêneros : Spirifer, Lepto-
coelia, Orbiculoidea e Schurchetèlia ..

A associação mineral do minério é representada por
renardita, meta-autunita I, fourmarierita, k1ninck1ta, ranqui-
tita, meta-uranoc1rdta I, meta-uranocirdta II', barita, <ipatj[
ta, colofana, wavelita, variscita, unnamed mineral, quartzo .,
calcedônia, goethíta, 1epí locrocita e hemãtita.



# ' ABSTRACT

The present study gives an account of the uranium
bearing laterites in the district of Amorinopolis, GO. En
phasis is given in the study of its mineralogy and of the
mineralization controls.

Investigation was carried out in on area of 500
square kilometers, of which about 10% was capped by mappabie
laterite units. '

The uranium mineralization is chiefly found within
tne arkosic sandstones at the base of the Devonian Ponta
Grossa Formation. The ore is tabular and concordant with
tfie* bedding, the controls being sfmultaneonsly litho-stratigr£
phycaT and biochemical. Narrow permeable horizons of arkosic
sandstone lie between impermeable shale,an siltstone }ayers.
Wi^jvin the permeable horizon fossil. Remains ^probably bra
chiopods) are replaced by'uranium minerals. The oxidized
iron minerals may have acted to insulate and preserve the se-
condary soluble uranium minerals.

The mineral paragenesis 1s represented by renardite,
meta-autunite I, fcurmarierite, koninckite, ranquilite, meta-ura_
nocircite I, meta ur.anocircite II, barite, apatite, colophane- ,
wavelite, variscite, an unnamed uranium mineral, quartz, calce-
dony, goethite, Tepidocrodte and hematite.
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1. INTRODUÇÃO

j
1.1 - Apresentação

O presente trabalho disserta sobre os estudos fej_
tos na mineralização secundaria de urânio da região de Iporã
/Amorinõpolis-GO, ressaltando seus efeitos preservados nas
lateritas * que cobrem regionalmente os sedimentos paleozõi^
cos da borda nordeste da Bacia do Paraná.

Com essa finalidade foi efetuada um mapeamento d£
talhado das lateritas que teve como base geológica o mapa £
x,ecutado por Andrade e Camarço (1978) da Nuclebrás, na esc£
Ia 1:25000. Este mapeamento foi feito a partir de aerofoto
interpretação conjugado com verificação sistemática de campo.

; 0 estudo da mineralização uranTfera foi efetivado
através de observações e controle de campo 'e, utilização de
vários métodos de pesquisa em laboratório que, em seu conjuri
to, permitiu uma boa precisão nos resultados obtidos. Foram
analisados tanto os nõdulos urapT.feros quanto as lateritas ,
buscando a identificação dos minerais de urânio, a mineralo-
gia das lateritas e comportame-nto do Fe e U.
#

A pesquisa foi realizada sob'a orientação do Pro
fessor Othon Henry Leonardos do Departamento de Geologia da
Universidade de Brasília e, financiada pelas Empresas Nud£
ares Brasileiras S/A - NUCLEBRÁS, inicialmente através do
PRONUCLEAR. . •

f

* No presente trabalho o termo "laterita" foi ueado exolusi_
vãmente para designar massae de c onere goes ferruginosas oon_
eoliâadae que formam couraças endurecidas in situ . Hão se
considerou aqui as concreçõee ferruginosas detrítioas.
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1.2 -Localização da Area e Acesso

» •

A area em estudo engloba as cidades Iporá (ao norte)

e Amorinopolis (ao sul), no estado de Goiás. (fig. 01).

- - o

Esta area corresponde aproximadamente a 500 Km , re

presentados por sedimentos paleozóicos da borda nordeste da

Bacia do Paraná que se encontravam em grande parte recobertos
2pelas lateritas; estas ocupam cerca de 50 Km da area total ..

Iporá e a principal cidade na região possuindo 15

mil -habitantes e razoável infra-estrutura. Tem como vizinhas

as cidades menores de Amorinopolis, Diorana, Israelãndia, MV_s

sianõpolis e Moiporã, que se interligam através de boas estra^

das de rodagem, embora sem pavimentação.

Iporá dista 216 Km de Goiânia/pela rodovia GO 60 ,

asfaltada, que liga Goiânia ã Barra do Garças-MT. Situa-se 15

Km ao norte de Amorinopolis, cu_a ligação é feita por estrada

de terra. A_ área estudada i .'cie fácil, acesso, pois possui viã

rias estradas secundárias. • - .
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2. ASPECTOS FOTOGRÁFICOS

2.1 - Geomorfólogia

A area em estudo se localiza em parte, no Planalto
ido Rio Bonito descrito por Pena em 1972, como um planalto, com
cbtas oscilando em torno de 700-750 metros e esculpido em tejr
rénos Devonianos. Este extenso Planalto i correlacionávei
com a fase mais alçada do Ciclo Velhas (King - 1956 in Pena ,
1972), do Terciario Superior. A fase menos alsada desse cî
cio esta representada por um extenso pediplano regional, que ai
brange a cidade de Iporã e redondezas com cotas variando de
400-600 metros, denominado de "PeneplanTcie (Sic) do Alto Ara
guaia" por Paiva em 1932 (in Pena, 1972).

, Três compartimentos geomorfolõgicos menores caracte-
rizam a area que exibe relevo mais ou menos regular, sem graji
des fatos geográficos, com altitudes gerais que variam de 560
a 860 metros, apresentando esta ultima o ponto culminante da 5'
réa - o Morro do Macaco- situado no seu limite nordeste. Os
três compartimentos geomorfolõgicos menores estão esquematiza-
dos na figura 02, juntamente com a "Htologia do topo para a b&_
se : a) convexidade, b) escarpa, c) retilTneo com detr^
tos;.que se assemelham ao modelo de King-1953 (in Cristofo1l£
ti, 1974). '

a) compartimento do Complexo Ultrabãsico Alcalino.

Refere-se is rochas ultrabãsicas e alcaUnas, de al_
titudes mais elevadas da area, com cotas em torno de 760-860'
metros, apresentando topografia convexa (foto 01). Constitui
restos de uma superfície de erosão do Paleocenó (Penteado- Ore
liana, informação verbal). Encontra-se totalmente laterizado,
apresentando muitas vezes, lateritas do tipo "box-work".



Midi

S06

•6Q
B5Q

•OQ

790-

TOO

esa

S50

A A A A id ^~~~~ '
A j, i~~~\, •

P ^ A A i -—""V^—-"*

^ ^ + +
+

+ +

+ > + + +.•• 4

•

/ . . .

• •

HI
* '

0 .

+ . i-^-r + +
1 i '

as OIST>NQA(<:

Fig. 02-Esquema Gerol dot F«iç5«» Geomorfoldgicb» ( cony«xo, etcorpo •

retilmco com detrito*) «m relocSo â lilologio. .

Compartimento do Precambriano.

Compartimento do Complexo Ultrabasico Alca i ino.

Comp.artimento ddas Formações Ponta Grossa e Furnas



' •—T-».

Foto 01 - Vista do Pediplano esculpido nos sedimentos paleozoicos. Ao fun
do, o Morro do Macaco de topo convexo, constituindo um inselberg.

Foto 02 - Forma geomorfológica : Mesa de topo plano coberta por laterlta.
Compartimento das Formações PontaGrossa e Furnas.



b) Compartimentc das Formações Ponta Grossa e Furnas

No"compartimento dessa sequincia sedimentar aparece
como destaques geomorfolõgicos principais asmesas estruturais
e os morros testemunhos de topo aplainados (foto 02), sendo
também sustentados pelas concreções laterTticas, cuja formação
é conseqüência direta do retrabaihamento dos substratos horizori
tais, que tendem a leve homoclinal, possuindo mergulho de 19 a
39 SE. Este compartimento está representado pela escarpa '
da figura 02, com cotas variando de 660 a 760 metros. Estas es_
carpas resultantes de erosão diferencial proporcionam uma per
feita exposição das Formações Ponta Grossa e Furnas assentando
-se sobre as rochas do Precambriano. Representa a superfície
de idade Plio-Pleistoceno(Penteado-Orellana, informação verbal).
Muitas vezes, estas mesmas escarpas formam cuestas suaves, cu_
jo reverso i estrutural, isto é, sua superfTcie corresponde ao
mergulho das camadas, (fotos 3 e 4).

• A.

c) Compartimento do Precambriano

Nestas regiões o relevo se apresenta bastante diss£
cado, ocorrendo restos de superfícies aplainadas, oniie geraj[
mente se encontram cascalheiros de lateritas detrTticas. A a2
titude nesse compartimento varia de 560 a 660 metros.

A drenagem regional, pouco densa, exibe padrão deji
dritico bem definido. .

A rede hidrográfica i formada principalmente pelas
bacias dos ribs CaíapÕ e Claro, ambos tributários da margem d±
reita do rio Araguaia. De maneira geral,' os rios correm na
direção de sul para norte,

0 rio Santo Antônio, afluente da margem direita do
rio CaiapÕ, cuja nascente situa-se nas imediações da cidade de
Ipora, i bastante controlado por .falhas e fraturas, assim como
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FÒtO 03.

U

2
j Fotos 03 e 04 - A direita da foto 03, tem-se o front de

uma cuesta com lateritas - camada ma^i
tenedora. A foto 04 abaixo, correspon-
de ao reverso estrutural - parte esquejr
Tia da- cuesta acima - vista de ângulo
diferente. •_

L :. Foto 04.'



o rio Claro. • • - . • . - • .

2.2 - Clima é Vegetação

Segundo a classificação de Kôepper (conforme Andra
de e Camarço - 1978), a região esta enquadrada no tipo climS
tico AH- Savana tropical. Neste, a precipitação anual atijj
ge cerca de 1.150 mm, caracterizando una estação seca bem £
centueda, durante os meses de maio a setembro e, uma chuvosa
de outubro a abril.

A temperatura média anual oscila de 189 a 23QC.

Na área em estudo, a vegetação predominante i o
cerrado, constituído por arvores retorcidas de pequeno a tn<[
dio porte, que ocorre principalmente sobre as Formações Fu£
nas e Ponta Grossa.

/
Nos. terrenos precambrianos te(h-se predominantemen-

te a presença de arbustos*e localmente cerrados.
• % . • •

A vegetação mais densa - cerradão - recobre os S£
. íos resultantes do Complexo Alcalino Ultrabasico e as ma£
gens dos principais troncos hidrográficos, constituindo ne£
tes, as matas ciliares.

2.3 - Solo

C solo predominante na região 3 arenoso, ácido, de
coloração clara, de fertilidade baixa, principalmente os de_
rivados dos arenitos Furnas e/ou Ponta Grossa.

Proveniente do embasamento cristalino observa- se
um solo argilo-arenoso, de cor avermelhada, bastante Hxiviji
dò e consequentemente com baixa fertilidade. Normalmente so
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.i>re-estes solos de regiões baixas ocorre acumulação de la te -
r i tas detrTt icas, arredondadas,., alõctonas, que freqüentemente
formam cascalheiras usados no capeamento das estradas.

• . • •

Recobrindo o Complexo Al cal i no 1)1 tra'basico descry
volvem-se os solos mais férteis da região, conhecidos vülgar_
mente por terra roxa ou latassolo roxo que, assim como as ro
chás que lhe deram origem, possuem ocorrência restrita.

A laterização ocorre em diferentes graus por toda
a area. C um processo que vem se efetuando desde o TereiJ,
rio Inferior, sendo um fator agravante na baixa fertilidade
dos solos da região. ,

No quadro 01 que se segue, encontra-se, de maneira
esquematizada, os aspectos fisiogrãficos da região descritos
anteriormente, encaixados na geologia da area estudada.

* •

• • ' / • • '
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Compartimentos

Gcanorfolõgicos

a

* b

c

Altitude

em metros

860-760

760-660 .

560-660

i • .

Forma de

Relevo

' í

.Intrusões

. convexas

mesas estru

turais,

cuestas,

morros tes-

temunhos .

•..^terrenos j»

" p í a i nados

com forma -•

ção superfv

ciai

Geologia

Complexo UX

trabisico Al̂

calino.

Formação Pon

ta Grossa e

Furnas.

Embasamento

. Precambria-

no.

Solo

Latossolo

roxo, alta

fertilidade

arenoso, ácj[

do, baixa

ferti l idade.

areno-argilj)

fso." ~

Vegetação

cerradão

cerrado

cerrado

.'ralo

Quadro 01 : Esquema simplificado da correlação do relevo, geologia, solo e vegje

tação da região Iporá/Amorinõpolis-60.
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3. GEOLOGIA

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

As rochas predominantes na área são os sedimentos pjJ
leozóicos do f-lanco nordeste, da Bacia do Paraná (fig. 03).

i

A coluna sedimentar paleozõica assenta discordant^
mente sobre o precambriano, constituTdo. de,grani tos, gnaisseis
e xistos, estes últimos atribuídos ao Grupo Araxã por Andrade
e Camarço, 1978. Possui aproximadamente 1800 metros de espejs
sura e envolve seqüências sedimentares de idade devoniana e
carbonTfera, esta ultima com cerca de 1000 metros de espessura.

'*" Segundo Andrade e Camarço (1982) a seqüência inferj^
or i de idade siluriana, atinge espessura de cerca de 600 me_
tros e é represefvt^da_pelas Formações" Vila Maria e Furnas. Fâ
ria, Boucot e Róhr (in press) .entretanto', com evidencias pa
leontolÕgicas colocam as duas formações na.base do Devoniano
Inferior. A seqüência é caracterizada por sedimentos predomj^
nantemente marinhos com a contribuição fluvial na sua parte s£
perior. A Formação*Vila Maria não esta representada na área
do presente trabalho. A Formação Furnas i que assenta discor_
dantemente sobre o Precambriano, com espessuras bastante van\a
das, chegando até a }7J0 mettios no Morro da Mesa, aó sul de PJ_
ranhas (Pena, 1975).. Esta formação se caracteriza por seus
arenitos esbranquiçados, de granulação grossa, estratificação
cruzada planar e conglomerado basal polimTctico.

~~ A seqüência Devoniana médio i const'Huida pela Forma^
ção Ponta Grossa, que possui contato inferior discordante com
o topo da seqüência inferior. Os sedimentos que caracterizam
essa formação, forajn divididos Informalmente por Andrade e Ca
março (1978) em três membros: .Inferior, médio e superior. 0
Membro Inferior trata-se dor nível mais Importante, pois é nejs
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te gue ocorre o arenito arcosiano - rocha hospedeira da minerj»
lização de urânio na área. A camada de arenito arcosiano eji
contra-se distribuída em larga extensão sob forma tabular. 0
nível superior não aflora'na area de estudo, mas.as lateritas
que capeam este membro foram amostradas em área vizinha.

A sequincia carbonífera possui contato discordante
com a seqüência üevoniana sotoposta e i representada pela For;
mação Aquidauana. 0 ambinetede sua sedimentação é marinho
glacial, sendo caracterizada por arenitos grosseiros com di£
mieti tos intercalados. A unidade se encontra fora da área em
estudo. . •

No cretáceo, os sedimentos foram invadidos por dois
.tipos de intrusões ultrabãsicas alcalinas de idades diferentes:
intrusões dômicas de peridotitos associados a gabros e sieni
tos e intrusões sub-vulcanicas, em forma de diques e sills
(Danni, 1974). Essas intrusões constituem na área o Complexo
Ultrabasico Alcalino, de Iporã, / *'

. . . . / •

0 Terciário está.-representado por- lateritas ou coji
creções ferruginosas, que ocorrem regionalmente espalhadas, re_
cobrindo extensas chapadas com espessuras que variam desde 10
cm (delgadas capas) ati 3 metros. (Foto 05).

#
Os sedimentos mais recentes são representados pelos

aluviões Quaternários, que são em geral pouco extensos, forina
dos essencialmente por cascalho grosseiro, mal selecionado, m_a
triz arenosa, com seixos arredondados de quartzo e quartzito
(Pena, 1975). • . • ' .

A área mapeada segue a estrutura regional de homoclj^
nai com mergulho inferior.a 3 graus para sudeste, cortada por
falhas de gravidade.com duas direções principais : noroeste e
nordeste. Estas falhas constituíram zonas de fraqueza, atrai
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Foto 05 - Laterita "uranTfera" sobre o arenito da Formação Poji
ta Grossa - nível médio - com mais de lm de espessura.



vis das quais, penetraram intrusivãs dr Complexo Ultrabãsico
Alça li no. * - - . •

3.2- Estratigrafia Local

As seguintes unidades estratigraficas ocorrem na re_
giao especifica em estudo. • . l

3.2.1-Precambriano

As rochas do Precambriano estão representadas na jí
rea por gnaisses e grani tos, decompostos e com intercalações
locais de anfibolitos e xistos, pertencentes ao Complexo Gra
nito Gnaissico (Pena, 1972). Os estudos sobre estas rochas
são escassos.

Os granitos, apesar da pequena ocorrência na área ,
merecem destaque por serem considerados rochas fontes de ura
nio. Possuem background radiomitrico'baixo na área, em to£
no de 100 cps, embora Hassano e Stein (1977) citem valores £
nômalos de até 500 cps para os granitos de Israeündia e Pira
ilhas. • ' . - . .

Os granitos e gnaisses estão em contato discordante
erosivo com a Formação Furnas. .

3.2.2 - Formação Furnas

Andrade e Camarço (1978) consideraram como Formação
Furnas e sequincia sedimentar composta por conglomerado basal
polimicto, constituída de seixos e matacões de quartzo, quart
zito, ocasionalmente rochas Tgneas e metamorficas, que gradam
para arenitos de cor branca, subarredondados, mal classifica-
dos, caulínicos, com estratificaçpes acanaiadas e cruzadas
planar (foto 06.). Na área possui espessura variando de 5 a
20 metros.
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Foto 06 - Arenitos com estrattficaçSo cruzada da Formação Fujr
nas em contato superior com o conglomerado basal da
Formação Ponta Grossa.
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O contato inferior da Formação Furnas é caracteriza
do pela passagem gra-dacionai de arenitos com intercalates de
folhelhos da Formação Vila Maria para arenitos de Formação
Furnas. Essa unidade transgride sobre a Formação Vila Maria
e assenta-se na ãrea em estudo diretamente sobre o Precambria^
no. I

Com base no fóssil marinho Plectonotus da Formação
Vila Maria, Faria, Boucot e Rohr (in press) atribui a idade
devoniana Inferior para estes sedimentos. Como a passagem da
Formação Vila Maria para a Formação Furnas ocorre passivameji
te, pode-se considerar para esta ultima d mesma idade e depo
sição marinha, jã que ela não apresenta registro fossTfero na
área:

3.2.3 - Formação Ponta Grossa

Na area leste de Iporã-AmorinÓpolis, Andrade e Ca
março (1980), denominaram de Formação Ponta Grossa os se dime ri
tos compreendidos entre a Formação Furnas e os diamictitos e.
arenitos da parte basal da Formação Aquidauana. Esta sequei
cia estratigrafica foi dividida para efeito de facilitar o mai
peamento em três membros : inferior-, -médio e superior.

• —
0 Membro Inferior assenta-se discordantemente sobre

a Formação Furnas, com espessura variando de 45 a 60 metros .
Apresenta na base um conglomerado constituído de matriz areno
sa, seixos e matacões de quartzo, quartzito e, as vezes, xiis
to. Acima deste ocorre arenito roxo-avermelhado, de qranu
lação fina, com tntercalações de siltitos e folhelhos. u to
po, encontra-se arenito de cor cinza avermelhada de granula-.
çao fina a media. Estes sedimentos mostram-se bastante bio
turbados pela ação de organismos perfuradores, • apresentando
estrutura mosqueada. A fauna fossílífera Identificada por
Eurico Moreira (in Andrade e Camarço - 1978) e «onstituTda
principalmente por braquiópodos :



Spirifer hieringi Kaiser. Lep-ôcoelia flabellites
Conrad, Orbiculoidea'baini (Sharpe), Spirifer Kaiserianus
(Clarke), Derbyjmasp. Plectonotus sp, Schurchetella sp; e por
quitinozoãrios : Ancyrochina ancyrea, Ancyrochiti na Spinosa,
Sphaerochitina Cuvillieri, Cyathochitina sp, Angochitina de
vonica, Conochitina lagenomorpha. Os dois primeiros braquj_
õpodes citados são característicos do Devoniancv.

Na parte basal do Membro Inferior há uma camada de
arenito arcosiano, granuiação variando de média a grossa ãs
vezes congiomerãtica, subarredondada com estrutura shale clast,
talvez resultante de pertubação por. organismos. É nesta cama_
da de arenito arcosiano que ocorre a mineralização uranTfera.
Sua espessura é qpequena, variando de 3 a 8 metros, mas sua S
rea de ocorrência é extensa, chegando a 2000 Km . Essa depjD
sição ocorreu por meio de uma transgressão marinha, em condjî
çoes de águas rasas.

0 Membro Midi o é constituído por arenitos avermelha.
dos, de granuiação média a grosseira predominante, subarredojr
dados, contando intercalates de camadas de arenitos de granjj
lação fina, argilosos, bastante micáceos e cimento ferrugino-
so. ,E freqüente aT, ocorrências de depôsito.s de canais c;a
ractepizados por conglomerados polimictos contendo seixos e
matacões de quartzo, como também seixos dos sedimentos da Fo£
mação Furnas. A espessura deste membro pode atingir até 250
metros. '

Com base nas relações estratigrãficas do Membro Me
dib, variações granuiometricas e distribuição horizontal, Ari
dr.ade e Camarço (1980) conciuiram que este membro foi deposi--
tado progradacionaimente sobre o membro inferior, em condições
marinhas de águas pouco profundas, com um suprimento de sedj.
mento maior que a subsidencia, propiciando assim deposição de
natureza deltãica. '

0 Membro Superior i composto na sua parte basal por
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arenito fino bem laminado, gradando para folhelho cinza escuro
quando redutor e folhelho arroxéado quando oxidado. Possui e^
pessura de 60 metros, próximo ã região de Amorinópolis, em dĵ
reção ãs partes profundas da bacia sua espessura tende a ajj
mentar chegando a atingir 200 metros próximo ã cidade de Alto
Garças-MT (Andrade e Camarço, 1980). Estes sedimentos finos
são característicos de águas marinhas mais profundas, de cará
ter trarisgressivo. .

3.2.4 - Complexo Ultrabãsico Alcalino

0 Complexo Ultrabãsico Alcalino pertence ao ' Grupo
Ipori, e foi definido como um complexo de rochas de filiação
alcalina, intrusivas em rochas do Complexo Basal e do Devom\a
no, que foram estujadas em detalhes por Danni, 1974.

As intrusões do Grupo Ipori estão aparentemente alĵ
nhadas na direção N509W com suas rochas /cortando o embasamen-
to, as seqüências devoniana e carbonTfera da Bacia do Paraná..

Seus contatos encontram-se fenitizados. Com os are
nitos das Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana ocorre
intenso fraturamento e recozimento, provocando'a formação de
disjunção colunar e criação de zona de fenitos com ate 500 me_
tros de extensão. No contato com as rochas do embasamento a
fenitizaçao e menos espessa.

Segundo Danni (1974) as principais rochas assòcia_
das a este Complexo são : peridotitos, dunitos, olivinas pj/
roxinitos, sienitos nefelTnicos e gabros alcalinos. A enorme,
diversidade dos tipos petrolÕgicos resulta da grande varieda-
de de formas geológicas, domos, "pipes", diques, depósitos pj_
roclãsticos e vulcânicos, que ocorrem no complexo.

0 complexo está representado na área pelas intru
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soes em formas de domos que originaram o Morro dos Macacos
morrotes vizinhos de idade próxima a 78 milhões de anos.

3.2.5 - Lateritas

No Terciãrio, depois de relativa estabilidade
tal, a área sofreu uma extensa pedipianação» correlacionavel a
superfície Sul Americana. Resultou desse processo como produ
to final, sob condições de clima quente com duas estações bem
definidas, as couraças de laterita, objeto maior de estudo dejs
te trabalho.

Constituem as lateritas uma formação geológica supejv
ficial, formada por um processo residual onde hã enriquecimen-
to de Fe, Al e Si, enquanto os elementos alcalinos terrosos
são lixiviados.

As lateritas ocupam superfícies aplainadas que ^
taram da denudação dos sedimentos arenosos das Formações Fur_
nas e Ponta Grossa, estando presentes também nas superfícies
mais altas, sobre o Complexo Alcalino U]trabãsico.

As lateritas da ãréa foram divididas em 5 nTveis di
ferentes, de acordo com as diferentes litologias que lhe estão
sotopostas. São eles :

- NTvel 1 : JLaJ^eMJía^' <[a £o£mâ ç£o'f_ur_nâ s - são lateritas fo£
madas acima de arenito grosso da Formação Furnas. Possuem cor
avermelhada, estrutura porosa com pellets de quartzo, que i
seu constituinte principal. .

- NTvel 2 : LatejrHajs <Jo Membro h\fer^\of ([a JL0!!111!?!0 £ 0 £ "
ta Grossa - são lateritas formadas acima de siltitos finos e
arcósios, pertencentes ao membro inferior da Formação Ponta
Grossa. Possuem cores que variam de amarelo avermelhado a ver
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mel ho amarelado ate ao marrom escuro.- A estrutura pode ser
compacta maciça ou porosa, variando de local para local.

- Nível 3 : JLa^eHjtajs jlp Memb£O Midij> jda £onnaçj[o £oji-
ta j»r£s.sa - este nTvel ocorre acima do arenito grosseiro de
textura mosqueada, do membro médio da Formação Ponta Grossa .
As lateritas possuem cor castanho escuro.

- NTvel 4 : ^a^^ijtaí <Jo Membro «>u£e.ri.or jla
£ointa ^r£ss^a - as lateritas desse nTvel capeam os folhelhos
carbonosos do membro superior da Formação Ponta Grossa. A eĵ
trutura pode ser compacta e dura ou,porosa e leve. A cor
tambénr varia do vermelho a marrom escuro.

- NTvel 5 : Laie£iia£ <Jo Çomp2e.xo U i l j
agrupa-se neste nTvel as lateritas que ocorrem acima das r£
chás alcalinas e das rochas ultrabasicas anteriormente menci£
nadas. - /

3.2.6 - Aluvíão '
* • fc ,•

. , / ' •

As coberturas aluvionârias, de idade Quaternária ,
tem pequena espessura na area, em torno de 2 metros e ocorrem
com distribuição horizontal limitada ãs planícies d,e inunda/
ção dos rios. Os depósitos aluvionares são geralmente mal se
lecionados, constituídos-por cascalhos, areias e argilas.
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- i ^ MEÍODOS DE INVESTIGAÇÃO

Diversos métodos foram adotados no presente trabalho,
com o objetivo de determinar a estrutura, a mineraiogia eia quTmi^
ca das lateritas urarnferas. Fez-se necessãrio aplicar simul^
taneamente varias técnicas experimentais, considerando que um
único método raramente foi suficiente para a determinação e cor»
firmação de uma espécie mineral:

4.1 - Microscopia Óptica

No estudo da rocha encaixante tarenito arcosiano), dos
minerais de urânio e das lateritas, confeccionou-se seções de^
gadas e seções polidas para analise no microscópio polarizador
em luz refletida e transmitida, respectivamente, apôs tratameji
to com impregnação de resina no vácuo. Além da microestrutura
o método serviu para a determinação das propriedades ópticas
dos minerais, o que facilitou sua identificaçã.0 e o estudo das
relações entre os.mesmos. /

, Cabe salientar que os dados de microscopia óptica fo
ram extremamente importantes, depois de se ter os dados de
raios X e analises químicas, o que permitiu relacionar e in te
grar resultados antes obscuros..

Este método permitiu ainda uma melhor descrição dos
nÕdulos uranTferos (morfoiogia e estrutura), caracterizando aŝ
sim o material preenchendo fraturas e recT-istalização dos minje
rais em cavidades, através de estudo em lupa. '

4.2 - Medidas de Fluorescência

Efetuou-se medidas para caracterizar as propriedades
fluorescentes dos minerais de urânio. ;
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Nas determinações do presente trabalho, foram empre-
gadas fontes de u l t ra -v io le ta (ÜV) americanas (Mineralight) de
ondas curtas (2.537 A) e longas (3.660 A).

4.3 - Determinação da Radioatividade

A radioatividade das la te r i tas urahTferas de Ipora
foi medida primeiramente em cinti lômetros, e depois redetermi-
nada e confirmada por. autorradiografia. Ambos os processos
mediram a emissão de radiação gama e X .

- Cinti loroetr.iá •.

Determinou-se a radiometria das later i tas e dos nõdjj
los uranTferos no campo e no laboratório, através de contadpr
Geiger-Huller. . ;

A determinação radiométrica em laboratório, mais pre
cisa e cuidadosa, foi executada com o objetivo de local izar os
possíveis minerais de urânio dentro da l á t e r i t a . As medidas
tiveram caráter apenas relat ivo/>£ foram expressos era cont£
gens por segundo - CPS - acima da contagem de fundo - '<•

background'. .

A contagem do background para as lateritas foi tomado de
50 Cp$ e a_ mídia de suas medidas radiomitr icas'foi baixa, em torno
de 120 CPS. '

Quanto aos nódulos uranTferos, bastante mineralizados,
a medida radiométrica atingia o máximo de alcance do aparelho
contador, ou seja , 15000 CPS, tanto no campo quanto no labora/
tór io.

- Autorradiografia
t

A técnica autorradiogrãfica para raios gama foi em
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pregada não sõ para confirmar os resultados obtidos no método
anterior, como tambim para localizar na seção polida a radij)
metria, que posteriormente foi analisada por microscopia õpti
ca e microsonda eletrônica.

No filme os pontos e sombras da radiometria ficaram
imprimidos não só nas áreas representadas por "minerais defj^
nidos" de urinio, mas também em concentrações do Ton uranilo
UOl adsorvido- na estrutura da lepidpcracita (Y - FeO.OH), m\_
neral constituinte das lateritas. . -

Na técnica da autorradiografia foram utilizados fij_
mes kodak (Medical X-ray, tinted safety base, duplitized, no
screen). •

As amostras foram preparadas no tamanho e espessura
da seção polida para microscopia óptica, depois de polidas fo
ram colocadas em contato direto com o filme. Estes ficaram
contidos numa caixa, revestida por fora e por dentro de papel
preto e, rigorosamente fechada e lacrada também com cartolina
preta. A exposição foi feita par;a 7,15 e 20 dias, considerain
do a baixa radiometria acusada pelo contador Geiger nas 1at£
ritas.

Na revelação a radioatividade exibiu uma mancha cor_
respondente ao formato do material radioativo e foi tanto
mais intensa quanto maior a radioatividade ou mais prolongada
a exposição. Para exposições iguais, a Intensidade foi pro
pordonal ã radioatividade.

4.4 - Difração de Raios X A

0 método da difração de ralos X foi utilizado nas
pesquisas do presente trabalho, com o propósito de identifi -
car e confirmar as espécies minerais estudadas, isoladamente
ou em mistura de diversas fases.
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e os resultados mais Importantes estão senda publicados
mente na literatura mineralõgica contemporânea. Ha estudos em
minerais de argilas, carbonatos, fosfatos, feldspatos e de SJD
los. • .

_ No caso particular dos minerais uranTferos, ainda
não fot feito estudo sistemático da absorção de ratos fnfra
vermelhos embora existam citações esparsas em trabalhos sobre
minerais de outros grupos. *

As aplicações dos espectros Infravermelhos em mine
rais são variadas; da mesma forma são as informações de cari
ter cientifico què podem ser extraídos de seu estudo e inte£
pretação, tais como J estados de hidratação, forma da água no
retTculo cristalino (H20 ou OH), identificação de ínions, de
terminação do arranjo e simetria dos agrupamentos atômicos

'-•: -;:. ...... Utilizou-se no trabalho o método de põ, com equipa-
mento marca Rigaku de filamento incandescente e anticatodo de i
cobre (Cuk = 1,5418 A) com filtro de Ni e anticatodo de co '
balto (Cok = 1,790 A) com'filtro de Fe. Para oŝ  minerais '
de urânio utilizou-se o tubo de cobre e para os minerais de
ferro empregou-se o tubo de cobalto.

Pode-se afirmar que este método constitui uma ferrji
menta bastante'eficiente na determinação das espécies dos m^
nerais de urânio.

4.5 - Espectrografia de Raios Infravermelhos

A espectrografia de raios infravermelhos tem sido ji
pi içada ha muitos anos em compostos orgânicos, para a invest^

- gação dás estruturas moleculares. Todavia, para sübstâncj^
• as inorgânicas no estado solido, a utilização dos espectros
infravermelhos como mi todo de pesquisa data apenas de 2 dicjj '
das, tendo o maior volume de literatura ( surg-ido na última d£
cada. A aplicação em minerais é de data ainda mais recente,
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.Esses estudos são realizados graças ã interpretação das Vibra
ções e respectivas freqüências.

0 espectro infravermelho.i o resultadoada absorção
por parte da substancia investigada, das freqüências ' corre_s
pondentes as vibrações que, espontaneamente, se produzem em
suas moléculas e átomos. A energia da molécula manifesta- se
por movimentos dé rotação da própria molécula, por vibração
de seus átomos ou ainda pelo movimento dos seus electrons.

Para a determinação dos espectros infravermelhos ju
tilizou-se o espectrofotõmetro Perkin-Elmer 137 ou 221. A subs^
tancia a ser investigada foi selecionada, a mais pura possT-
vejl, em quantidade de 3 mg, tendo sido bem triturada (300mesh)

. e adicionada a 200 mg de KBr sólido, com o qual foram preparadas pe_
quenas pastilhas por compressão-. Em seguida as pastilhas fç>
.ram levadas ao aparelho para obtenção do espectro, que ê re
gistrado automaticamente em doze minutos. 0 KBr tem a finalV
dade de agregar, consolidar a substância a s-er analisada e ê
praticamente transparente aos infravermelhos na região 2,5 y
ou 15 v ou 4000 cm" a 665. cm , faixa de absorção em que f£
ram investigadas as substâncias. Portanto, o KBr não produz
espectro que possa- interferir nos minerais estudados.

Os espectros obtidos registram picos e bandas de aib
sorção, com as respectivas 1ntensidades: Os picos indicam o
ponto máximo da absorção e as bandas, as regiões do espectro
onde se verifica tal absorçãc, sem que porém seja atingido o
valor mais elevado.

Os picos, as bandas e suas respectivas intensidades
sSo elementos característicos de uma determinada molécula ou
agrupamento atômico, correspondendo ãs vibrações expontâneas
de seus átomos. Em geral existe mais de uma Vibração carac-
terística para cada agrupamento atômico, dentro ;do espectro
infravermelho. . •
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Para a identificação dos minerais uraníferos, fiz -
-se necessária a preparação previa de espectros-padrão de a]>
sorção de diversos agrupamentos e preparados na mesma propor;
ção (3 mg de amostra padrão para 20Ó mg de KBr) qde os . mine
rais pesquisados.

4.6 - Espectrografia Mflssbauer

0 efeito Mfissbauer, descoberto em 1957 por R. L.
Mflssbauer durante seu trabalho de doutorado, é uma técnica de
espectroscopia baseada no efeito de emissão e absorção sem
perda (com uma certa probabilidade) de energia de recuo. Em
reconhecimento ã descoberta dessa poderosa ferramenta de pes-
.quisa para as ciências naturais, foi-lhe conferido em 1961, o

. prêmio Nobel de Física.

.0 mecanismo básico desse efeito Í a existência de u.
ma probabilidade finita de emitir ou absorver raios , sem
variação nos estados quânticos do solido onde se encontra im
plantado o núcleo emissor.

0 Efeito. MBssbauer permite fazer uma analise mais
especifica de fases contendo ferro, do que outros métodos. E
bastante aplicado à minerais ferrugiriosos como uma técnica de
identificação, através de interações hip.erfinas. Indica • a
pureza de um composto, caracteriza o estado de oxidação do
ferro presente, distinguindo os Õxidos ou hidróxidos de ferro
e determina a razão Fe /Fe em siUca-tos.

As diferenças existentes nos espectros podem ser _a
tribuTdos as interações hiperfinas, jã que'compostos difere^
tes dão diferentes espectros. Essas Interações podem ser S£
marizadas como: interações elétricas (contendo o desvio isome_
rico e o desdobramento quadrupolar), 1nterações;magnét1cas e
quadrupoiar combinadas (Wertheim, G. K., 1964).
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, O estado superparamagnitico de um material i carac-
terizado quando ele se apresenta sob a forma de grãos muito
pequenos para formar um domínio. 0-momento magnético da pa£
ticula i aleatoriamente orientado pela energia -térmica (apê
sai* de sua ordem magnética nas .direções em que a imantação
ocorre com facilidade em torno do campo molecular.

Pode-se observar e confirmar o fenômeno de superpara
magnetismo, que é suposto pela relaxação do espectro, através
da microscopia eletrônica (pela distribuição e tamanho - das
partículas) e pela diminuição da temperatura no momento da
leitura do espectro (pode-se ver o espectro de duas linhas d£
saparrecer e surgir um espectro de seis linhas).

Na obtenção dos espectros Nossbauer de todas as amojs
trás, utilizou-se a geometria de transmissão, cuja montagem ,
incluindo a parte eletrônica, acha-se mostrada no diagrama de
bloco de Fig. 04. 0 espectrômetro Mflssbauer usado constitui-
-se das seguintes componentes eletrônicas :

a).- Sistema de Detecção :•• " : •

, - detector proporcional de gás (Ar-CO») , 1 atmosfera ,
em tubo selado, fabricação Reuter-Stokes (USA);

- pré-ampl1ficador ÓrtecT modelo 109 PC;

- fonte de alta tensão 0-3 KY, Ortec, modelo 450;

- amplificador monocanal, Ortec, modelo 486.

b) - Sistema de Registro e SaTda de Dados : '

- muiticanai Hewlett-Packard, com 1024 canais, modelo
5431 B; •
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- registrador X-Y, Hewlett-Packard, modelo 7004 B ;

teletipo - Teletype, modelo ASR-33, adaptação ,
Hewlett-Packard, modelo 2752 A.

c) - Sistema de Movimento

- função geradora de pulsos. Elscint, modelo MGF-2;

- controlador de velocidade, CÍscint, modelo MD-2 ;

- transdutor, Elron, modelo MVT-2.

/

—" ~- ::
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Neste trabalho selecionou-se 10 amostras de mateH
ai natural ferruginoso, principalmente lateritas para anliise
MOssbauer, são elas : .

1 - Amostra IC

2 - Amostra 2Ç

3 - Amostra 3 C2

4 - Amostra IA

laterita da Formação Ponta Grossa - Mem
bro Superior.

laterita da Formação Ponta Grossa - Mem
bro Médio.

laterita conglomerãtica da Formação Ponta
Grossa - Membro Inferior.

laterita conglomerãtica da Formação Ponta
Grossa - Inferior -Anomalia 2.

5 - Amostra AN-II - laterita conglomerãtica da Formação Ponta
. Grossa - Membro Inferior - Anomalia 2.

6 - Amostra N5A - nÕdulo uranTfero da Formação Ponta Grossa
Membro Inferior - Anomalia 2 - parte exte
rior do nõdulo uranTfero laterizado.

7 - Amostra AN-2

8 - Amostra 1 B

9 - Amostra L-16

10 - Amostra L-17

- nõdulo uranTfero da Formação Ponta Grossa
• Membro Inferior - Anomalia 2 - minério de
urânio, parte Interna do nodulo uranTfero,

- laterita da Formação, Furnas.

-' laterita de cupim - Formarão Ponta Grossa
Membro Inferior - Anomalia 2.

- laterita de çuptm -*da região de BrasTlia
- D F . • *

• 9

4.7 - Microscopia Eletrônica de Varredura

A aplicação desse método se fez necessária para ^
firmação do efeito dè superparamagnetismo» suspeito na espec -
trografia Mflssbauer; ja que as miçrofotografias mostram visuaj.
mente a disposição e a distribuição, do tamanho das partículas,
podendo assim, evidenciar o número de fases presentes. Porém no

i



presente trabalho não fica claro pela imcroscopia eletrônica o
número de fases, devendo ser o material posteriormente analise»
do a temperaturas baixas» para comprovar tal fenômeno.

Num sistema eletro-õptico, um feixe colimado de elé
trons altamente acelerados (milhares de eV) colide com um ato
mo de um material e interage com ele. F/itre as interações
elétron-ãtomo que ocorrem, a microscopia eletrônica de varredii
ra utiliza a emissão de elétrons secundários de baixa energia
e de elétrons refletidos de alta energia.

Um feixe de elétrons é focalizado dentro de uma pe
quena área na superfície da amostra, varrendo-a durante um i_n
tervalo de tempo determinado pela necessidade da experiência .
Os elétrons secundários gerados na superfície da amostra .são
coletados por uma grade positivamente carregada e a corrente
resultante e amplificada e mostrada em um tubo de raios catÕdj,
cos. Ajustando a linha de varredura do tubo ao feixe de ele
trons, a variação ponto a ponto da intensidade do tubo produz
uma imagem da'superfície da amostra focalizada pelo feixe dè
elétrons. Assim, uma microfo^ografia é obtida.

4.8 - Determinação Química .' •

Os métodos químicos foram empregados mats com o ob
jetivo de determinaria presença de elementos menores e traços
minerais, do que propriamente identificar as diversas espécies.

No caso das lateritas não houvemaiores problemas, pois
havia material bastante para ser utilizado nas análises quim^
cas, por via úmida, fluorescência de ralos X, fluorimetria, e
outros. Estas análises foram efetuadas no laboratório ás Meta
go-Metais de Goiás, em Goiínia-GO, na Geosol S.A., Belo Horizojn
te - MG e no Departamento de Geociéncias da UnB, Brasília - DF.



5. DEPOSITO DE URfiNIO SEDIMENTAR DE IPORA/AMORINOPO-

LIS-GO. % „.

5!.l - Introdução e Trabalhos Anteriores

A primeira referência de urSnio na irea se deu em
1969,-quando uma sígnificante concentração foi detectada nos
granitos da região. Em 1973 estudos de geofísica aérea fe±
tos pela Prospec para o DNPM revelaram mais de 100 anomalias
radioativas nos sedimentos, rochas do embasamento e cobertura
laterísticas.. A Nuclebrãs começou os trabalhos de reconheci
mento e prospecção em 1975 e, em 1978, após o conhecimento da
pequena dimensão da reserva destivou o Projeto Amorinõpolis.

A mineralização uraníferá na região I de dois tipos:
primaria (minerais de U possuem Valencia + 4} e secundária
(minerais de U possuem Valencia + 6 ) . A mineralização secun
diria ocorre em um espaço que cobre a superfície atê aproxima-
damente 20 metros de profundidade Cvar,íaçá"o do nível freãti-
co nà região de Iporá-GO), sendo resultante dá oxidação da mi
neralização-primSria, que ocorrerem maiores profundidades, :>_a
baixo do nível freático. , .

0 presente trabalho deteve-se ao estudo da minerali-
zação secundária de urânio, pois até o momento era' desconheci-
do a quantitlade e a variedade de espécies minerais secundárias
do deposito uranTfero de Iporã-AmorinôpoUs.

5.2 - Mineralogia e Química

A tabela 01 determina as medidas^de fluorescencia



'dos diversos minerais uraníferos.
Í

A identificação mineralÕgica fornecida pela espectr<o
grafia de raios infravermelhos ê mostrada na tabela 02; já as
figuras 5, 6 e 7 ilustram os espectros de raios infravermelhos
obtidos para os minerais :meta-uranocircita I, wavelita e silj[
cato tie urânio e cálcio - unnamed mineral.

Na tabela 03 estão relacionados, os minerais uranTfe-
ros e associados» a composição química» a cor» o hábito e a re
ferincia dos dados de difração de raios-X correspondente a ca
da um.

• ' \

As determinações das analises químicas estão agrupa_
das na tabela 04.

Por último, ordenou-se os minerais obtidos pela int£
graçao das técnicas utilizados na identificação mineralÕgica
do depósito uranTfero de Iporã/AmorinÕpplis (tabela 05).

Muller e Stein (1976,)*sugeriram a presença de tober-
nita na area; Hassano e Steinn (.19771'mencionaram a ocorrên-
cia de Sabugalita. No entanto, na presente pesquisa estes mi_
nerais não foram verificados.
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MINERAIS

••eta-Uranocircita I

•Vta-Uranocircita I I

teta-Autunita

Janquilita

'Unnamed Mineral"

lenardita

'arsons i ta

•urmarierita
•

"inofânio

1 COR"

Amarelo claro esverdeado»

translúcido.
/

Verde amarelado

Amarelo esverdeado

Verde amarelado '

Amarelo canário esverdeja

do.

Amarelo marronzado res i -

noso.

Amarelo resinoso ;'"'•'

Amarelo marronzado resino

so.

Amarelo esverdeado graxo.

FLUORESCENCIA

Intensa, de cor amarelo es

verdeado brilhante.

Intensa, de cor verde amare

lado.

Intensa, de cor amarelo es

verdeado.

Intensa, de cor amarelo es

verdeado.

Fraca, de cor verdp amarela

do fosca.

Miíito fraca, de cor amarelo

marrom fosco.

Não fluorescente

Não fluorescente

Fraca, de cor amarelo esver

deado.

01 - Determinação das medidas de fluorescência- mineraliohf dos diversos minerais

uranTferos.



37

Minerais ou Agrupamentos

quartzo f

goethita j

lepidocrocita

apatita \

wavelita

unnamed mineral

calcedõnia

gypso

barita

calcita

sal leita '

acetato de uranila

diuranato de amônia

P04"
3

vo4*
3

Ĥ O

.OH"1

uo 2
+ 2

Mo04-
2-

CV3

ASO4"
2

MnO4"
3

Hrequêníii-s (cm. •)

795-760

890-790

1020

610-570

1020-780-625-545

1080-970-925-830-600-495

1030-915-780-600

1130-66&-595-440-300 '

1180-1080-980-630-600

1400-870 -710-305

1000-910 -790-535

1055-1025-940-770-695-605-475-415

1405- 980-900-600-460-360

1100- 950-500-358

870- 825-480-345

3400-3220^1620

37.QO-3500

930-860'- 210

936.-895 - 365-220

1450-880 -'800

810-398 - 342

863-770 - 348

Tabela 02 : Identificação mineraiÕgica através das freqüências

(cm ), fornecida pela Espectrografia de Raios In-

fravermelhos. .
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Figura 05 - Espectro infra-vermelho de um unnamed mineral (silicato de urânio e cálcio)". A amostra contêm
impureza de WaveHta. .]
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Figura 06 - Espectro infra-vermelho da metauranocircita I.
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Figura 07 - Espectro infra-vermelho da Wavelita. A amostra.contem impureza de silicato de urânio e cálcio
(unnamed mineral). '
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MWRAL

Htta-uranocirctta
I.

Mtta-uranocirciu
II. .

Mtta-auttnlU I

Unntaed Mineral

Uraitofana

Skiowkita

RtntrdiU

Parsoniita

Fouraaritrtta

fcU-tyvyaiwntta

Coninckiu

l*r<U

kpatU»

nritclu

iectklu

.cpidocrocitt

FOWUU QUlHICA

>vot)t.

fit (U02)2 .

(M>4)2. <H

ClO.2U0,.S«O,.

Pft. 4U0a.

»»$o4

c»5 (r, c i , OH).

( W 4 ) , .

A1(K»4). ffljO

-HFtO2

-Ff O.OH

COR

Vcrdt turclido

Vtrdt «mrcltde

Vtrtlt MirtUle-

tatrcle ctnirto

AMrtis

tatrtlo nsim
u

Aurtlo Averne
Ihtdo.
Iranci cinitnu

Vtrdt

Harron

Vtrwifto Ktrren
(«do

HWITO

CrUUU

cot.

Mid ço, terroso

Fibroso.

1h«W* f inu

Itoetco, cript»
critttiino

Ktciço, crtpto
cristalino

Haciço, crtpto
cristalino

H«c1c». crfptocri
Ultno. .

Maciço

Kicico urrMO

Maciço terroso

M*c1(o

ÍEFfRENCU DA U F M
CAP DC HAlOS-Ktr.ASTH

17 - 758

, 17 • 759 '

test Cawrpo

J5 - 5»

M. 2»
Frondcl (1958),
p». MJ

8- 321

11 - S68

/ 13 • 1»

J Frondel (195ÍK

H • *>'
» - 33»

5 - 44»

17-SJ6

» - 9S

- Tibctt 03 • Wntrilt d»»cr1toi no Otpglit* d* Urinio S«d<«ftUr d« Ipori'AwrinSpoiU-tO.

l.i
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TIPO AMOS-
TRAS.

Arcosios

n

n

n

i i -

FOI HR HO
NÕDULO M I -

NFRAi I7A00

n

M

H

H

n

i i

n

i i

i i

N9 AM.

I 6 B

I 05

I 01

I n?

i iri'~~~

T na

T nfi

I 07

N 10

L 61

SO 1

I 6 C2

I 6 B2

I 6 B

1 6 C

^ 0 6

SiO2%

58,3

75,8

77.6

5fi,3

44,1

' 7 *

53.5

32.7

10.1

13.3

17.5

8.5

10.7

30.4

9.2

A l ? 0,%

11,90

4,64

5.27

R,no

• 11,™

?i,on

ia nn

R.77

ífl.sn

34.90

29.00

21.50

33.60

7.30

fi.qo

«!.7n

Fe2 03 %

13,60

5,57

11.30

.25,30

; 22,20

krnri

?1 fin

21 .RO

27.70

25.70

4.21

6.57

• 2.63

1.50

4.40

2.90

S %

-

0.11

0.23

O.Ofi

BaO %

-

2.00

0.75

?.7O

CaO %

traço

5,44

0,56

n,«d

? 24

2t24

traço

traço

traço

5.00

braço

0.38

9.50

O.?l

MgO %

traço

JL20

o,?n

o,?n

n,?n

V

2,0

traço

traço

traro
i

traço
• • ' • •

traço

Na?0%

0,18

0,13

0,13

n,ifi

n,iq

n,?9

0 09

0,10

0,14

0,13

0.11

0.14

0.17

K?0 %

1,46

1.17

0,91

O,fi9

1,12

?,9n

1 41

1,16

1,21

l f93

0.95

n.60

2.04

MnO
ppm

35

970

i9?n

30

45

90

45

115

105

40

P ? 0 ^

1,62

0,51

n.na

n 7n

n,^7

n,n7

3 44

?,13

4,61

*
in^uf.

i n«:iif *

i nsuf*

6,90

21.5

6,9

TiO2%

0,77

0.62

fl.74

n.ftfi

n.ftn

1 RA

n,T7

n,62

í p«ujf i

insuf1

«. -

P.F.S

7,00

5.80

í,4n

7,00

fi,?<;

n fin

Q.fin

7,4«;

0,10

9,50

ii.íin

in<:uf*

ft.10

, _ •

Cu
Dom

15

15

?q -

49

? t ;

• * < ;

^n

Í R

in

RR

IR

20

2R

24

in

OI
«A

O

O

O)

ae
•
«a-
o

* amostra insuficiente
ti

S'.



TIPO OE
AMOSTRA
Arcosios
oxidado

i i

„
„
„

FOLHELHO
NODULO MI

„
n

•i

••

„
I I

n

a - '

. „ •

N9 AM.

I 6 R

T O « ?

1 0 1

T 0?

r in

I 04

T ftí\

T 07

N l n

I fil

ç rii

T fir?

I 6P?

I 6 B

i I 6 C

I OR

' Pb PP"

425

35

60

•fK-

an

35

« n

AH;

9i?n

ift«

lonn

2720

2280

Zrvppm

35

in»;

- is

315

40
1 7 ( .

OK

Ooft

?0

• 38

118

40

Ni PP"

10

10

20

fin

30

IK

15

in

in

i n

l n

Crppm

fin

25

M

25

!

70

Oft

40
|

Co PP111

40

45

40

QH

•in

" 40

45

en

15

I t ;

10

—

U 3 ° 8 *

incuf *

in«:iif *

incuf *

2"i Q

6 9

?f 5

•Sncnf*

incuf*

Tpcnf*

£ *

57,9

fi 0

U 3 ° 8 PPm

10

•_

7

nnm

^30'!

17*

Bi
npm

^10

< 10

V
nnm

260

340

?fiO

H2°\.

3.9Í

• 8.62

7,fi4

.* amostra insuficiente

i
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KTíóíõs

ethita
' - — •

,,-ta-autu

• ua

.avelita

( iriscita

-eta-urano
:irdta I

unnamed mi

-erai

ieta-urano

circita I I

iarita

colofana

renardita

lepjdocro-
cita

Microscopia
ÕDtica

x !

. i
X

-

X

X
*

-

X

Ralos Xx

X

X

-

X

X

X

X

X

"-

X

X

•

I . R.
Infra Vermelho

X

.

*
X

-

X

X

*

X.

»•n

X

MBssbauer

X

•

-

-

• • -

- •

-

X

Ml cr atestes
químicos

. -

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Tabela 05 : Minerais obtidos- pela Integração das varias técnicas na determinação minera-
lógica do depósito de Iporã/Amorinõpolis. Símbolos : X «positivo, - = n£
gativo. " .
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5.3 --Tipos de Mir.'rio

Reconheceü-se na jazida "de Iporá-AmorinÓpolis quatro
tipos de minério - impregnado, nodular maciço, microcristali-
no em cavidades e laterTtico concrecionirio - com característj^
cas macroscópicas o microscópicas específicas. 0 tipo laterí
ti.c <cncrecionãrio - mostra-se, na atualidade, de dif íc i l com'
portamento para o tratamento industrial, portanto o termo "mi_
nirio" não lhe i adequado. E incluído aqui apenas para efeito
de descrição.

5.3.1 - Minério.Impregnado

Corresponde ãs fortes impregnações de urânio na ma
triz ou fracas impregnações de urânio diversas, nos interstícios
granuiares do arenito arcosiano oxidado, do nível inferior da
Formação Ponta Grossa. Este tipo de mineralização é visível
no campo e em amostras macro e microscópicas. As análises quí
micas revelaram teores médios de 10,52 de U,0o. 0 minério

j -

fracamente impregnado possui cor amarelo fosco, bastante fri£
vel, é constituído de minerais criptocristalinos secundários
de urânio, principalmente fosf.atos, sendo comuns a presença de
renardita e meta-autunita (foto 07}.-

As fortes impregnações de urânio no arenito podem - £
correr mais raramente com acumulações (bolsões) de minério bem
cristalizado, de cor amarelo canário esVerdeado, de fluorescêji
cia verde amarelado forte. Trata-se de um silicato hidratado
de urânio e cálcio, corresponde exatamente i ficha 15-529 da
"ASTM", que por falta das medidas dos parâmetros celulares é
tido como um unnamed mineral (fotos 08 e 09).

5.3.2 - Minério Nodular Maciço

Apresenta-se sob a forma concêntrica, possuindo fn?
quentemente a seguinte coloração em direção ao núcleo : amare-
lo avermelhado, amarelo, amarelo esverdeado, verde ama rela do, ver
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Foto 0 7 - Minério fracamente impregnado no arenito arcosiano
oxidado. Os minerais impregnados são renardita e
meta-autunita, de cor amarela fosca, criptocrista-
linos, bastante friável.

i%
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Foto 08 - Minério fortemente impregnado no arenito arcosiano
oxidado. Acumulação rara de minério cristalizado
em finas agulhas agregadas, de cor amarelo canário
esverdeado.. Trata-se de um silicato hidratado de
urânio e caldo - "unnamed mineral" - ficha 15-
629 da ASTM.

. . . . • • / • - •

Foto 09 - Mesma fotografia'de cima, aqui sob efeito de luz u±
tra - violeta (Míneralight), para ilustrar a flu£
rescinda intensa de cor verde amarelada do"unnamed
mineral". . .



de, cinza óu branco. 0 nõdulo ê cor.stituTdo de agregados fi_
nos* criptocristal inos, aspecto compacto nas partes mais e>(
ternas, enquanto o centro do núcleo tende para a forma porosa
(material branco) apresentando microcristais bem formados
(verde e verde amarelado).

0 minério maciço no-dular encontra-se dentro da caina
da de arenito arcosiano. Os nÔdulos maciços possuem tamanhos
que variam de 3 a 9 cm de comprimento por 2 a 5 cm de largura,
sendo que a largura tende a diminuir nas partes extremas. Ver
figura 08 e "fotos 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A geometria dos n5
dulos uraníferos são bastante semelhantes a dos fosseis bra-
quiõpodos que ocorrem na Formação Ponta Grossa (Fotos 16, 17,
18, 1-9 e 20).

Pelas análises de difração de raios X, após sepàr£
ção cuidadosa de cada uma dessas partes (feita na lupa), com
plementados pelos dados de infra-vermelhos e microscopia Ópti^
ca, pode-se chegar a seguinte descrição mineralôgica : (ainda
considerando a figura 08) parte (1) - corresponde aos minera-
is gòethita (Fe2 Oj.'HgO), f ourmartertta (PbO. 4U03- 4H20) .

renardita (PbO. 4UO3. P2P5. 9H20) e koninchita [(Fe. Al).

P04. 3H2°) J '' parte (2) - corresponde i renardita (PbO. 4U03.-

P2°5' 9 H 2 ° ) ' 5 koninchita l(Fe, Al) P04'. 3H20)J

nita I ; parte (3) - corresponde a uranofana L(Ca (U0 2) 2-
(SiO,),; (0H) 9. 5H90 1 , a ranqutlita [ca, (U0 9). Si,nO,K. .

24H2o] e I metarautunita I [ca (U0 2) 2. (P0^)2 8H20 3 ; parte .

(4) - correspondente i barita (BaSO^), apatita (CaP04) e col£
fana (fotos 2T e 22); parte (5) - corresponde aos cristais de
meta-urahocircita IlfBA(UO 2) 2. (P04)2« 6H20)]],

0 teor médio de UjOg nos nSduios uranTferos como um
todo e.de 25% enquanto, nas partes mais mineralizadas (cores
amarelas esverdeadas) chega a 58% de U, 0g e no.centro de n£
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F i g . 0 8 - DaicriçBo EtquemóHco ítê um Ntfdulo Maciço Uraníf«re ;

1 - agregado criptocristalino anarelo ferruginosò;

2 - agregado compacto criptpcristaiino amarelado;

3 - agregado compacto criptocristalíno amarelo-esverdeado cora nTvei

coloformes;

4 - agregado-poroso criptocristalino de cor branca e/ou cinza;

5 - microcristais prismáticos verdes e verde amarelados preenchendo
fraturas e espaços vazios.
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J
Foto 10 - Minério Nodular Maciço situado na camada de arenito aj*

cosiano oxidada. Possui forma semelhante a dos fósseis
braquiõpodos existentes na area.

Foto 11 '- Mesma foto anterior, sob .luz ultra-violeta (Mineraligth)
para observação da fluorfcscência dos minerais uraníferos,
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Foto 12 - Minério Nodular Maciço situado na camada de arenito
arcosiano oxidada. Apresenta forma concêntrica de
coloração variada entre o vermelho amarelado (parte

__ intensa). A descrição deste encontra-se na figura
P9. .

Foto 13 - Mesma foto anterior, sob luz ultra-vioieta (Minera^
light) para observação da cor de fluorescSncia dos
diversos minerais uranTferos.
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Foto 14 - Minério Nodular Maciço - situado na camada de arenito a
cosiano oxidada. Possui forma semelhante a dos fosseis
braquiopodos existentes na área.

Foto 15 - Mesma foto anterior, sob luz ultra-violeta (Hineralight)
para observação da fluorcscencia dos minerais uranífiros



. Foto U" - Fóssil bracuiõ

Jpodos*: Leptocoelia f l a -

beilites Conrad da For-

im^ção Ponta Grossa. Espê

cie característica do De

voniano.

ÍÇ • . J

Foto 17 - Fóssil braquiõpodo : Schurcheteiia sp da Formação
Ponta Grossa.

i
Foto 18- Fossil bra

.' qirfõpodo : Orbiculoi-
dea baini (sharpe)da
Formação Ponta Gros-
sa.4 sa<

•V
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Foto 19 - Fóssil braquiopodo : Spirifer hieringi kaiser da Formação

Ponta Grossa. Espécie característica do Devoniano.

/

I C h

Foto 20 - Fóssil braquiopodo : Spirifer KaiseHanus (Clarke) da For-
ç
maçao Ponta Grossa.
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-./- 1

/

Foto 21 - Barita microcristalina (B) associada a meta-
-autunita I (A) preenchendo uma fratura.
Microfoto NX e aumento de 10:0,22.

I '

i i;
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i . • • + •

i

' • > ? 1 • * »

.i''••;•• -j

Foto 2 2 - Cristais de colofana'com. estrutura coioforme
e bordos em processo de substituição por mj_
nerais fosfatados de urânio.



dulo (parte branca) é de 62 o teor de U3P0-

Nas partes (3) e (2) há evidências da presença de uni
nofana (CaO. 2UO,. SiO*. 6H?O) e de parsonsita fpb_ (U0?) (PO.)o

(OH).. 7H«0 / , não muito bem caracterizadas, e ainda, ' de
Sk.lowskita (MgO.' 2U03. 2SiO2. 6H2*0) e metatyuyamuni ta JTCa(U02)2

(V0 4) 2. 3-5 H20 /, de evidências mais duvidosas.

5.3.3 - Minério Microcristaiino em Cavidades

Este tipo é constituído por agregados microcristaíi -
r

nps de meta-uranocircita I / Ba (U0 o), ÍPO.)». 8 Ho

ca € Wavelita (Al*3 (0H)3 (P0 4) 2. 5 H 2 0 )

/A roeta-uranocircita I apresenta /cristais que atingem
até lcm de eixo maior sob as formas prismática e cúbica, de cor
clara verde-amarelada. A silica apresenta-se associada a me_

• ta-uranocircita I como caicedônia, nas formas fibrosa e radiada..
Ocorrem preechendo fraturas junto da meta-autunita (foto 23) ou
formam-se cavidades que podem ser denominadas de geodos, onde
precipitam cubos e prismas de meta-uranorcicita I de cor verde
amarelada junto com raras agulhas brancas de wavelita LA13(0H)3

(P0 4) 2 5H20^J. Ver fotos 24, 25 e 26. A wavelita de cor

branca apresenta cristais de até 1 cm sob *a forma agregac .;.i
palhetas radiadas de dureza bastante baixa, associada 5 > .0- û
ranorcicita I, dentro das fraturas e cavidades. Identificou-se
tambinr o mineral maciço varisdta (Al. (P04) 2H 20), de cor ve£
de oliva forte. Avariscita foi detectada pela difraçao de
raios X e vista na lâmina delgada pelo microscópio polarizado.

5\3.4 - MinSrio LaterTtico Concrecionário

E o "minério" de urânio que ocorre absorvido nos
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Foto 23 - Fratura cortando massas criptocristal inas do minf
r io maciço nodular, preenchida por meta-autunita I
(A) e calcedônia (C) . Microfoto com NX e aumento
de 10: 0,22.
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Fotos - 24* - 25 e 2C. . As foto
grafias 15 e 16 correspondem a
ampliação da área pontilhada '
da foto 24 , que mostra um nõdu_
Io uranTfero concrecionãrio
contendo uma cavidade preenchi_
da por calcedônia (C), Waveli-
ta (W) e meta-uránocircita I
(UJV representados nas fotos

Wi» ... .: -'

r.

(
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droxidos de ferro coloidavs que constituem as lateritas ferru_
ginosas e de forma maciça na parte externa do nõduio uranife-
ro também associado 5 goethita. Possui baixo teor nas lateri^
tas, em torno de 0,3 % de U,0o e, de difícil aproveitamento

o .o

econômico por se encontrar em resistato. 0 urânio atingiu
a superfície através da ascensão de soluções pelas fraturas
que alcançaram a camada de arenito arcosiano. Posteriormente,
houve o processo de laterizàção na área, pela adição dos Õ
xidos de ferro, que depositaram ao lado do urânio, circundan-
do os nõdulos maciços ou aprisionando o urânio na estrutura
das lateritas recém-formadas. Segundo Bigarella (1975), este
processo é explicado através da flutuação do lençol freãtico.

5.4.- Controles da Mineralização

5.4.1 - Controle Litoestratigráfico

A mineralização de urânio na região de Ipora-Amori-
nõpolis está predominantemente limitada ã fina camada de ar£
nito arcosiano, de granulação média a grossa, constituído ejs
sencialmente de grãos de quartzo e feldspato, possuindo alta
permeabilidade. Esta camada de arenito arcosiano, com espe£
sura variando de 3 a 8 metros, ehcontra-sé confinada por nj_
veis superiores e inferiores de camadas pélTticas, siítito e
folhelho .ou arenito fino e folhelho, quase impermeáveis, que
atuam como armadilhas estratigraficas favoráveis a percolação
e concentração de urânio.

Algumas vezes, acima do horizonte estratigrãfico m^
ríeralizado ocorre mineralização secundária, disseminada ao
longo de pequenas fraturas, resultante do escape do fluido nr£
neralizante confinado- ' . •

5.4.2 - Controle Químico/Bioquímico

A mineralização em estudo é controlada essencialme^i



te por condições de alta porosidade e permeabilidade do are-
nito arcosiano. • |.

Neste estrato, acredita-se que a matéria orgânica
foi elemento fundamental na deposição do urânio em forma de
nõdulos. Suspéita-se pela forma, composição química e di£ .
posição dos minerais, que os nõdulos uraníferos encontrados
na unidade sejam provenientes de fósseis marinhos existed
tes na area, tais como os braquiÕpodos : Sp.irifer hieringi
Kaiser, Leptòcoelia flabellitès cónrad, Orbiculoidea baini
(Sharpe), Spirifer Kaiserianus (clarke), Derbyina, Plecto-
notus sp e Schurchetella sp, descritos, por Eurico Moreira
(in Camarço e Maia - 1978). Fotos U , H7 , Í8» 1?e 20. .

Deste mode o arenito arcosiano consistiria um coji
trole estratigrafico físico, enquanto os organismos consti- ;
tuiriam a armadifhiuquTmica dentro dá" formação. . !

• ' • ' . ' . - • f • — • . . . . * . - .

. . - . . ' • . / • - |

Hassano (1977) acredita que o processo químico de •
precipitação do urânio esta relacionado a zonas de õxído-re
dução, sendo o urânio depositado na sua interfacie, de acor_ ;

do com o modelo de roll front proposto na jazida de í
Wyoming por Dahl and Hagamaier (1974). . No presente modelo,
estas zonas de õxido-redução seriam constiltuídas e i limita ;

das pelos próprios organismos. Os minerais de Fe concre^
cionãrios que atualmente envolvem os minerais secundários
de urânio, funcionam também como armadilha química na pre
servação e conservação do minério solúvel.



$ 6.' ESTUDO DAS LATERITAS URANlFERAS

6.1 - Mineralogia eQuTm ca

A mineralogia das later, t as foi determinada através
de microscopia óptica em "luz refletida, espectrografia de
os infra-vermelhos, difraçao de raios-X, espectrografia
sbauer e análises qln..icas.

As autorradiografias des 1 aterifas ilustradas nas
fotos Z]_ e -28. , possibilitou caracterizar á presença do Ton
uranilo U0 2 na estrutura do hidróxido de ferro - lepidocro
cita, portanto essas radiações não se tratam de minerais
nidos de urânio.

•"** Através da espectrografia MBssbauer não se chegou a
todas as interpretações definitivas dos resultados, pois é ne_
cessãrio que se repita todo o experimento medido em temperate
ra ambiente, ã temperatura de nitrogênio VTquido, para- uma
conclusão exata dos dados obtidos. No entanto, alguns
eos correspondem sem dúvida a minerais de ferro bem conhécj
dos, como é o caso da tnagnetíta ' , da hematita e da goethíta
(figura 09),;A tabela 06-contem os resultados obtidos pela
espectrografia Hfissbauer.

As microfotografias das amostras, de lateritos tira
dos com aumento de lO.pOO vezes mostraram o arranjo, e o tam£
nho das partículas, sugerindo em algumas amostras o efeito de
superparamagnetismo para uma mesma fase m1nera1õg1ca (foto 29)

Os resultados das análises químicas das lateritas
" • — - . . - * • * •»• — ,

estão esquema ti zados na tabela OT_.,
i

6.2 - Fatores que Condicionaram o Desenvolvimento
das Lateritas.

Segundo o domTnioa comum, o desenvolvimento das lat£
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Foto 27 e 28 - Exemplo de autprradiografias de amostras de lateritas polidas para facilitar o estudp de microsc
óptica e analise em microsonda eletrônica. As manchas brancas correspondem ã radiação do elernen
urânio. Exposição de 14 dias.

t
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AMOSTRA

N 5A

A N2

1 A

AN I I

L 16

2 C

1 B

L 17

SITIO

H l

Ml

Hl

M l ,

H l

Ml ~
M 2
M 3 "

M l
h
K 3

" l '
M 2
M3

M 4

«(m/S1*

0.36 + 0,01

•0.36 ± 0.01

0,37 + 0,01

0,37 + 0,01

0.37 + 0.01

0 ,31"+0 .01 - ,

0,20 4 0,01

0,21 + 0,03

0,36 + 0,02
0,28 + 0.01

0.28 + 0.09

0.34 + 0,08 :'

0,21 4 0,05

0.24 4 0,06

0,27 + 0.15

AEQ (im/S)

0.60 + 0,02

0.63 4 0.02

0,59 4 0,02

0.66 4 0,02

0,51 4 0.02

0.54 4 0.01

0,22 4 0.00

0,22 + 0,02

0,50 4 0,01

0,22 + 0.01 .

0.16 4 0.06

0.55 + 0.00

0.26 4 0.03

0.22 4 0,03

0,22 4 0.07

r(im/Si

0.44 + 0,01

0.48 4 0.01

0.46 + 0.01 .,

0,72 4 0,01 —.._

0.56 4 0,01

0,40 + 0,01

0.34 4 0.01

0,62 4 0.02

0.32 4 0.01
0,56 + 0.01

0.86 4 0,07

0,40 4 0,00

0.16 4 0.02

-0,38 + 0.04

0.44 4 0.07.

Ht (Koe) .

0

0

?

?

0

• 513.10 4 0.14

491.78 4 0. 70

495,12 + 0,41

452,39 4 2,20

508.09 4 0,47

492,19 4 1.32

473,30 4 3,68

DETERMINAÇÕES

goethtta

lepidocrocita .

goethita (?)
hematita (? )

lep idocrodta

goethita

- goethita

- hematita

- nagnetita

- goethita
- magneti ta

- hematita

- 1epiciocroc1ta(?
- hematita
- magnetita (?)
- lepidocrocita •

4 Al (?)

COMENTflRtOS

- P a r t e laterTtica exterior
de um nõdulo uranTfero.

- Nodulo uranTfero bastante
oxidado.

- Laterita gouco uranifera.
Obs. Provável superpara-
magnetismo.

- Laterita muito uranTfera.

- Later i ta de cupim - Iporã
-GO. ,

- Lateri ta acima da Forma-
ção Ponta Grossa - NTvel
Médio.

- Lateri ta acima da Forma-

ção Furnas.' .

Laterita de cupim • BrasT
11a - DF.

Obs.: A amostra possivel-
mente apresenta superpara
magnetismo. ~

Tabela _06'- Parâmetros Mõssbauer (desvio isomérico, deidobramento quadrupoiar, largura e ca
mostras Ce lateritas. * Relativo ao Fe metálico.

po magnético) com os resultados obtidos das a-
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Foto 29 - Microfotografia obtida pela Microscopia Eletrônica de Varredura com
aumento de 10.000 vezes. Amostra 3C2 de laterita porosa conglomerai
ti ca, situada acima da Formação Ponta Grossa - Membro inferior. A
microfoto mostra a distribuição e o tamanho variado das partículas-
finas, sugerindo assim o efeito de superparamagnetismo na amostra .
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ritas esta intimamente ligado ao grau de intensidade do intern
perismo que depende- dos seguintes fatores:

na.tureza da rocha (composição mineralógica e condições de
permeabilidade); /

- tipo de clima (considerando temperatura, pluviosidade e urnî
dade);

geomorfologia da região;

duração dos processos de intemperismo;

- flutuação do lençol freãtico;

- ação dos seres vivos (sobretudo vegetais e microorganismos);

- dinâmica do meio (corresponde-a relação entre a velocidade
do intemperismo e a velocidade de lixiviação dos produtos
resultantes do intemperismo). .

Os processos químicos de intemperismo provocam ino
dificações complexas nas propriedades físicas e químicas das
rochas. Destròem as estruturas cristaloqtnmicas dos mine
rais, libertando seus Tons que se recombinam para novos mine
rais ou migram atravis de soluções ou colõides. Essa migra^
ção dos elementos solúveis ou pouco solúveis (colõides) de_
pendera das condições de permeabilidade e drenagem, interna
de percolação dos constituintes, que serão lixiviados atra^
ves da água. A água atua não sõ por si, mas também pelas
substancias que transporta como, por exemplo, o oxigênio, o
carbono e ácidos húmicos.

A temperatura intervém no intemperismo condiciona^
do a velocidade das reações que modificam a composição 'mine



ralõgica das rochas.: Verifica-se que o intemperismo quTmico
e também a formação 'das lateritas são muito mais acentuados
e ocorrem com maior velocidade.sob climas quentes e chuvosos
do que sob climas desérticos ou frios, em que sao de fraca
ou nenhuma intensidade.

A geomorfologia da região esta ligada as condições
de topografia, de drenagem superficial e da vegetação que ijn
fluenciam no desenvolvimento das lateritas. A topografia
deve s.er uniforme com um relevo mínimo e somente com alta ijn
clinação quando pode reduzir e perder água pelo fluxo super-
ficial e, consequentemente diminuir a velocidade de erosão .

Os processos de intemperismo resultantes da ação
de seres vivos - processos biológicos - tanto podem ser de
natureza mecânica como de natureza química, pois podem não
sõ provocar a desagregação.das rochas, mas também modifies*
ções na composição mineralõgicaè1 química das rochas onde _a
tuam.

A conseqüência final da atuação dos processos do
intemperismo que, em geral, atuam simultaneamente com inten-
sidades variáveis, função de vários fatores, 3 constituição
de um Complexo de Intemperismo, que podem dar origem ao d£
senvolvimento dos solos e das lateritas. Veja esquema da fj_
gura \p_.
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- Processes FTsicos

- Frocesos Químicos

- Dissolução

- Mdrõlise

• Oil-redução
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I
Desenvolvi-
mento d*s
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• õiloos e htdrõitdos <í« Fe

F<«ur« 10 - STnteit esqueitática do desenvolvimento tf«s I t teri tas

(Modificado de* Carvalho - 1968)
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6.3 - Processo de Laterização

A análise geoquTmica dos processos de laterização
na área de Iporã-AmorinÕpolis, conduz aos seguintes resulta-
dos :

a - o clima quente (que acelera o intemperismo químico) e
chuvoso (que facilita a lixiviação) faz com que os silicatos
das rochas sofram uma hidrolise acentuada, provocando a libe
ração dos Tons (Si+4, Al + 3, Fe + 2, Hg + 2, Ca + 2, K+, Na +);

b - os Tons Na, K, Ca, e Mg são eliminados do complexo de i,n
temperismo pelas-águas das chuvas que atravessam;

- o Ton Si* pode ser lixiviado do complexo ou ser parcial
mente retido. Como a maioria das rochas da região (arenitos)

+ 4 • *-possuem1 Si em abundância, a grande parte deste elemento
permanece fixo, sob a forma de quartzo;

- os Tons Al e Fe permanece em grande parte dentro do
complexo de intemperismo originando neoformaçoes como gibsi-
ta, bohemita, hematita, goethita, lepidocrocita; -

»
I

c - a gênese dos minerais indicados depende da quantidade de
Tons disponíveis e da intensidade da lixiviação, ligada ã
maior ou menor facilidade de drenagem da água do Complexo de
Intemperismo ou dos perfis de solos que lhe estão associados.

A esse processo de decomposição das rochas origj^
nais, lixiviação das bases e enriquecimento acumülativo de
sTlica, alumínio, titânio, óxidos e hidróxidos de ferro dá-
se o nome de Processo de Laterização (ver esquema da fiçT2_)

t • ' '

0 Processo de Laterização origina dois tipos funda,
mentais de couraças ; couraças resultantes de acumulações re
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. As lateritas autiginicas, são formadas por
' • acumulação relativa dos sesquíõxidos, ou seja, exi*
te uma mobilização relativa dos Tons F e e Al,* mas sob condj^
ções que eles permaneçam no perfil de solo e, hão são removi-
dos ã distancia. AT ocorre a concentração in situ' ou per
ascensuro,a partir da flutuação do lençol freltico.o enrique-
cimento e a precipitação dos hidróxidos de Fe e Al, na forma
de corpos estiveis que não são mais pemobilizados.

As lateritas allogênicas são formadas a partir de
acumulação absoluta de sesquióxidos, que resultam no endure-
cimento dos produtos que não são provenientes do perfil de
solo local, ao .cófrtrSrio, são soluções e/ou colóides carrea-
dos de áreas mais ou menos, distantes, e que por acumulação
absoluta as soluções de hidróxidos precipitam in situ. G£
ralmente esses produtos correspondem s. material de coluvião
ou aluvião e, consequentemente as lateritas allogênícas são
comumente encontradas nas bases das vertentes ou nas plàhj_
cies fluviais.

•
Pode-se observar que na laterita autigenica ocor-

re uma concentração in situ , na laterita aiioginica já
ocorre uma precipitação "in situ" e na laterita detrTtica ,
que e um terceiro tipo de laterita formada a partir da degra
•daçSá e*re*obi1ização das duas anteriores, não ocorre nem
concentração e nem precipitação in situ'.

6.4 - Divisão das Lateritas

As lateritas da área eir estudo foram agrupadas em
5 nTveis diferentes, de acordo com as diferentes litologias

* : < !

lativa(ou lateritas autiginicas) e, couraças resultantes de
acumulação absoluta (ou lateritas allogênicas). ,
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que lhe estão sotopostas. A divisão das* lateritas /oi
zada por fotointerpretaçao com rigoroso controle de campo ,
numa area aproximada de 500 Km . As características macro^
cõpicas jã foram relacionadas no capitulo 3. Aqui serão fo£
necidos os aspectos do estudo macroscópico, de rádiometria ,
de análise química e medidas de fluorescência, para cada grû
po separadamente. '

Tem-se então :

- Lateritas da Formação Furnas - ocorre acima de arenito
grosseiro de idade Devoniana da Formação Furnas.

0 estudo das seções polidas, feito no microscópio
de luz refletida, mostrou textura granulada grosseira, onde
os grãos de quartzo estão totalmente envolvidos pelos hidrõ_
xidos de ferro-goethita, lepidocroci ta, ao lado de algum óxî
do de ferro com magnetita em pequena quantidade e, possivej[
mente hematita lamelar. t observado também a presença de
pirolusita (H O,), muitas vezes jáoxidada e preenchendo frâ
turas. Os acessórios rutilo, zircão e ilmenita também se fâ  .
zem prejentes. • ' . • • ,

A rádiometria no laboratório dessas lateitas está
em torno de 70 cps, considerando o "background" de 40 cps.
As medidas de fluorescência mostraram pequenos pontos bri
lhantes disseminados, de cores verde-amarelado, e amarelo- £
laranjado, no short e long Wave .

- Lateritas do Membro Inferior da Formação Ponta Grossa -são
lateritas formadas acima de si 1 ti tos finos e arcósios do D£
voniano pertencentes ao membro inferior da Formação Ponta
Grossa. ' !

Pela descrição microscópica em luz refletida, tem- i
-se uma textura granular heterogênea com pouca maturidade nos '
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grãos. Os grãos são essencialmente de'quartzo envolvidos na
matriz de hidróxido de ferro (goethita e/ou lepidocrocita) ,
contendo ainda em menor quantidade hidróxidos de Mn, rutilo
e zircão. A radiometria i de 75 cps (laboratório) com
background de-40 cps e a f luore-scência se apresenta em po£

cos e pequenos pontos brilhantes de cores verde amarelado e
-amarelo alaranjado, no short' e long Wave .

- Lateritas do Membro Médio da Formação Ponta Grossa - este
nível ocorre acima do arenito grosseiro de textura mosqueada,
de idade Devoniana, pertencente ao membro médio da Formação
Ponta Grossa.

As. lateritas possuem radiometria de 70 cps e £
cos pontos disseminados apresentam fluorescência brilhante
de cores verde amarelado e amarelo alaranjado.

Microscopicamente, na luz refletida, as lateritas
apresentam textura granular, de baixa' -maturidade, sendo os
grãos de quartzo, magnetita e hematita (?), enquanto a tna
triz dfe cor cinza e baixa refletividade parece corresponder
ã goethita e/ou lepidocrodta.

-Lateritas do Membro Superior da Formação Ponta Grossa - as
lateritas desse nível capeam os folhelhos "carbonososde idade
Devoniana correspondentes ao membro, superior da1 Formação Pojn
ta Grossa.

A radiometria corresponde a 70 cps e a fluorescin-
cia esta restrita a pequenos pontos de cor verde amarelada .

0 estudo no microscópio determinou uma textura gr£
nular heterogênea, com pequenos grãos de quartzo sendo envoj^
vidos pela matriz homogênea de goethita. Detectou-se ainda
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nestas lateritas um mineral verde, bastante fraturado e com
inclusões, que pela confirmação de raios-X, trata-se da meta
variscita (AIPO^. 2HpO).

- Lateritas do Complexo Ultrabãslco Alcalino - agrupa-se nes_
te nível as lateritas que ocorrem acima das rochas alcalinas
e das rochas ultrabãsicas.

As principais rochas desse Complexo são : peridotj.
tos, dunitos, piroxénitos, sienitos nefelTnicos e gabros a^
calinos, que ocorrem ao norte da área em estudo, mais preci-
samente na localidade do Morro dos. Macacos è proximidades .
Essas lateritas possuem apenas a radiometria do background'.
ou seja, 40 cps. A cor i vermelha, porem, apresenta pontos
amarelos, negros, brancos, marrom, mostrando a.grande varie-
dade de seus constituintes minerais, que se encontram atua^
mente bastante alterados. A estrutura i muitas vezes compaç:
ta, mas se apresenta também em box' Work.

Além das lateritas desses cinco nTveis litolÕgicos
diferentes, ainda foram estudadas em detalhe três amostras
de lateritas de areas bem diferentes, para efeito de compara
ção no estudo. São estas : lateritas do quadrilátero ferrí-
fero -MG, formada acima de formação ferrTfera .(itabirito) ,
laterita formada na zona de praia, em Fortaleza-CE e laterj^
ta desenvolvida sobre um cupim, na cidade de BrasTlai-DF.
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7 - EVOLUÇÃO E GÊNESE DA MINERALIZAÇÃO

Este capTtulo trata da paragênese miner.alÓgi ca, c£
mo base para interpretação da evolução e da gênese do depõsj^
to de urânio da região de Iporã-Amorinõpolis-GO. .

A paraginese do minério de urânio 5 complexa e de
difícil identificação» por se tratar de fases mineralõgicas
muito próximas e de massas criptocristalinas. na maioria das
vezes-.

Mas, o.trabalho integrado com vários métodos, per_
mitiu reconhecer as seguintes parageneses mineralõgicas.

a) - meta-uranorcicita I .metatyuyapiuni t a , renardi tajkotii nckj^
t a , uranofana. . •'

b) - a p a t i t a , w a v e l i t a , variscita . , meta-uranorcici ta I , . m e t a -
autunita I , koninckita .

c) - colofana, a p a t i t a , bar i ta , meta-uranorcicita I I , ranqui^

l i t a , renardi ta , fourmarieri ta , konincki ta , g o e t h i t a .

d) - wave l i ta , ca i cedôn ia , raeta-uranorcicita I I .

e) - unnamed mineral (Ca-U-SiO^-H^O).

Na tentativa de relacionar essa paragênese com a
evolução no tempo, tem-se :

19} formação de minerais pouco cristalizados e/ou' de alta so
lubiUdade : uránofaru •- ranquilita - meta autunita I -
colofana - barita - renardita -'fourmarierita - meta- t£
uyamunita;
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29) formação de minerais bem cristalizados : apatita - meta
uranocircita II - unnamed mineral ;

39) formação de.minerais microcristalino preenchendo fratu
ras e cavidades : variscita - meta uranocircita I - wa
velita;

49) formação dos. minerais insolüveis : goethita-koninckita -
calcednnia.

• A partir das relações texturais, das relações de
.campo e de alguns dados fornecidos pelos relatórios internos
da Nuclebrãs (Hassano e Stein, 1977; Hassano, 1977; Muller
e Stein, 1976), tentou-se estabelecer uma evolução para a
jazida de Ipori-Amorinópolis. ;

Cabe salientar mais uma vez, que todos os dados £
presentados e discu.tidos desta mineralização de urânio são
de ordem local, principalmente observados na anomalia 0 2
(AN-2*), onde não foram encontrados minerais de urânio na
forma primaria.

A solução mineralizante entra em circulação nos
poros das rochas permeáveis com a contribuição de soluções
oxidantes, que provocam a destruição da matéria orgânica.
Em conseqüência, há a produção do ácido sulfüMco, formando
um ambiente de forte poder de lixiviação e alteração de mi_
nerais existentes no arenito arcosiano. A solução ácida
flue ate encontrar condições redutoras (fósseis)yonde se
precipitam, formando diversos compostos minerais, com os
principais Tons (U0 2

+ 2, Ba+2, Fe+2
t Ca+2, Pb + Z, Zn+2, P04-2,

2 ; que n ,3ünda fase serio todos oxidados.

0 fluxo mineralizante e em pequena quantidade es_



79

capado do arenito arcosiano-rocha hospedeira- por fraturas»
i

falhas e zonas mais permeáveis, atingindo e mineralizando os
sedimentos peliticos abaixo e acima.deste .

Para se definir o ambinete geológico da jazida de
IporS-Amorinõpolis, deve-se destacar algumas características
relevantes :

a - o deposito se situa numa faixa estreita e extensa de £
ito arcosiano, variando de 3 a 8 metros de largura -numa

area de 2000 km , de sedimentação devoniana;

b - a mineralização localiza-se perto da base de uma sequin-
cia psamTtica madura depositada em uma bacia epicontinen
tal (de mar raso) próxima ao limite paleog'eog' ãfico da
bacia continental ; • .

c - o horizonte mineralizado está associado ao arenito arco-
siano, aos Ôxidõs e hidróxidos de ferro e i matéria orga_
njca (através do preenchimento e substituição dos fõjs
seis braquiopodos pelos minerais de urânio);

d - a paragênese mineralõgica é complexa, sendo constituúi©
principalmente de fosfatos secundários de urânio cripto-
cristalinos, Õxidos e hidróxidos de ferro, quartzo e caĵ
cedônia, barita, apatita e colofana, cristais ra~ros radj
ados de wavelita, e mineral maciço verde de varisdta.
Os dois últimos são fosfatos hidratados de alumínio;

e - no complexo mineralÕgico dos fosfatos secundários de urj_
nio, os compostos de Pb se destacam pela abundância, co
mo renardita, fosfurani.ltta, parsonsita e fourmarieritá;

f - a mineralização não sofreu efeito do tectonismo regional
do cretáceo, apresentando o minério original sem grandes
recristalizaçoes; ' / '



80\

g - no arenito arcosfano, os minerais secundários de urânio
se encontram impregnados principalmente na matriz silT.
cioTClãstica ferruginosa, formando nódulos característi-
cos ou preenchendo, fraturas e cavidades;

h -0embasamento granTtico da área de Iporã- possui radioativa
dade de 100 a 400 cps e de 10 a 40 ppm de lUOg; '

i - o minério secundário de urânio i aflorante nas anomalias:.
AN-1, AN-2, AN-5, AN-6, AN-12 e AN-23-24, onde as laterj^
tas não se desenvolveram com grande proeminência;

Baseando na observação de campo, nos trabalhos de
laboratório, nos dados existentes nos relatórios internos da
Nuclebras e na bibliografia mundial que menciona depósitos
semelhantes a este, correlaciona-se o depósito de Iporã/Amo-
rinópolis as hipóteses de paleocanal e de roll - front, não
desprezando as hipóteses de <Otos fundQS e hidrotermal- co£
rente convectiva de baixa temperatura, com as quais os fatos
relevantes da jazida são aparentemente compatíveis.

Estudos sedimentológicos, principalmente no Terciã_
rio do Sul da Austrália e Plateau Colorado - USA, tem mostra
do que mineralização de urânio em formação lineares de arenj^
to (corpos tabulares) permeável, limitado por rochas relativa;
mente impermeáveis - siltitos, folhelhos - trata-se de depó
sito de antiga corrente de canel CP^leocanal). A deposição
ocorre em condições climáticas de estação quente e úmida .
Acredita-se que durante o intemperismo dos granitos da área,
o urânio ali presente e oxidado para o estado hexavalente e
entra em solução. 0 urânio pode migrar através da bacia de
deposição para ser deixado no mar, em contato com condições
redutoras como zona de sedimentação rica em, organismos a pe
quena distância abaixo da interface sedimentos - água, . na
qual há enriquecimento dos sedimentos, (figura 12.J,.
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Por outro lado, se a interface mineralizada for
vista numa geometria de três dimensões como zona de oxida_
ção - redução dentro do arenito permeável, tem-se a hipõt£
se de roll-front, tipo que ocorre .em Wyming-USA. A porção
oxidada (alterada} da camada de arenito 5 muitas vezes uma
digitação de massa carregada de iguas meteõricas em po£
ções inalteradas do sedimento (tigura }\). 0 complexo de
oxi-redução resulta da variação da permeabilidade do areni
to. Para a maioria destes depósitos epigènéticos de uri
nio, o arenito.hospedeiro ê fluvial ou não-marinho. • Uma
grande variedade desses ambientes sedimentares são repr£
sentados por ambientes de alluvial-fan, braided - Tiver e
meander-belt. A provável fonte de urânio I material tuf£
ceo-, abundante na área, de onde o urânio e outros metais
são lixiviados, transportados e concentrados na interface
de oxidação-redüção.

Essas considerações permitem relacionar o depõsjT

to sedimentar de Iporâ-Amorínopolis com o tipo de jazimen-

to descrito no Plateau Colorado e Wyoming-EUA e, classifi-

cá-lo como simplesmente do tipo "oxidação-redução", pois

nem sempre a geometria do roll i clara e evidente.

Na tabela0^, está sumarizado ás semelhanças e

diferenças dos depósitos tipo roll de Wyoming, tipo ;pene-

concordante do Plateau Colo~rado e o tipo "oxidação-redução"

de Iporá-Amorinópolis.

-" "-'• * A mineralização de Ipora/AmorinÕpolis apresent.

um caráter epigenetico acentuado devido ã alteração míne»^

lógica original, preenchimentos de fraturas e cavidades ,

formação de nódulos uranTferos a partir de fosseis prê-exis_

tentes nos sedimentos, recristalizaçâo parcial de; sTlica.

Essas alterações, preench1mentos: e substituições
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ARENITO ALTERAOO__J~
VERMELHO AMARELADO

-FOwHELHO

ARENITO CINZA
«ALTERADO

FOLHELHO

F i g . í l? - M i n e r o l i z o c f f o de U r d n i o t iPo ' r o l l - f r o n t "

": p - p i r i ts ; c - calcita; - minério de urânio.

(Retirada de Devoto, R.H. 1978).
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EXUHAXÇAS
DIFERENÇAS

wroHmc PIATCAU COLORADO PORJUKOR1K3POLI5

Koch*

Hospedei
r*. ~

Arenitos lenticulares.
continentais, en for
«a de corrente; con-
têm caudas lie folhe-
lhos e fósseis altere
dot; ( t t io confinados
•entre canadas de ba£
M permeabilidade. ~

cerozoico.Altamente
arcosiano. não ". 1^
tificado. deposita'
do em bacia Inter -
montante..

nesozôico. Fraco a
noderadaaente «rcovi
aw. l it if icado; de-
post uoo ew plena ba
d a .

Paleozsico. Fraco
a anoeradaaente «r
coiiano. l i t i f i ea -
do; deposiuuo na
lord* da baci*.

Distribui
tão do Dê

ftoderadanente eitenso,
* • lonas estratigrin
cas favoráveis. ~

disseninado a n i -
lhares de eomprt -
nento ao longo das
Interfaces da ro
cha alterada.

discreto, ten • for-
n d e w pão. O depô
sits mineraiiiado t»
de se desenvolircr in
divtduaimente ou con
ter rocha alterada
estéri l .

extenso en p ^
Kcnto, contenda
minério nis in-

terfaces da rocha
alterada * não ai
tenda.

Co*pos1-
(io

suite de elementos e
ninerais senelhantes.

o depósito de U con
t io Se. Ho, pouco ?
t raro Cu.

conte*: U. Cu. e V.
Se o* Mo sao raros.

contém: U, P, Ba,
Ca. Pb. (lãs con-
te» Cu, Sf * no.
V é raro.

Hibito
dos cor-
pos de •£
nérto. .

os Binerais ninerio
estão príncipainen-
te inpregnados nos
arenitos.

«tende vertfcalnen
te na forma cresceu
te de "rol ls' , dis-
cordante. Existem
l«ali<l»les com f i

ms canadas penecon-
cordantes.

ocorre na forma de
camadas tabuiares .
penecsncordante con
alguns locals con
•roll fronts' defi-
nidos.

no presente traba
lho observou-se ã
penas formas tabu
lares peneconcor̂
dantes, nas exis-
tem referências
de "rol l" ocorren
do no deposito. ~

Alteração

esta associada, enbo
ra de maneira dffe -
ente para os depósi-
tos dos EUA.'

o«ida;âo. con dec
Cruiçao ' da p i r i -
U e carbonizacão
de fósseis «ejeuis,
somente na parte
cõncavi da interfa-
ce dos 'rolls* de
minério.

redução, C M forma-
ção de pir i ta , <Set
fruição dos õxidos
de ferro e preserva
cão de fósseis vege
tais.

OJidação, com for
nação de couraças
ferríferís envol-
vendo os nõdulos
uraníferos. Des
trutcão dos fósr

seis.

Deposição
do nlne-
rio.

ambiente de redução,,
associado com a maté-
ria orgânica.

desenvolvimento din]
mico do corpo, cora
múltiplas migrações
•o longo da fnterfa
ce de oxtdação e n
dução.

desenvolvimento está-
tico do corpo, apareci
temente localizadope
Ia intensiva redução.

desenvolvimento dj
nãmico. com migra1

cões do fluxo ai-
neralitante ao lon
go do corpo.

Soluçõe»
que acorpi
nhan o * i ~

águas subterrâneas, mo
vendo-se ao longo
das canadas de areni-
tos.

movimento através
das interfaces de
oxidação-redução ,
sob • forma de
•rolls".

movimentos através de
rochas alteradas, mas
geralmente paralelos
aos corpos tabuUrts.

movimento através
dasirterfaces de
oxi-re dução.

Idade rela
tiva da mi
neriHiaçao

provavelmente antes,
da defomação regional
significativa.

possivelmente forma
da muitodepois da~
acumulação da rocha
hospedeira.

o depósito pode ter s
do formado logo depoi'
da acimulecão da ro-

cha hospedeira.

a mineralização pa
rece fornada muito
depois da acumula
cio do arenito hos

Mdeiro.

Tabei* <X - Sumario das características dos depósitos de urânio de Wrming e Plateau Coiorido-EW c
Ipjra-Ano-tnõpolis - Brasil (Modificado de «. I . Fischer, 1970)
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foram provocados pela circulação de soluções quer pela cori
tribuição de águas meteoricas, ou mesmo de águas conatas, <>
traves de um pacote permeável bem definido.

0 sentido sudeste para o fluxo hidrodinamico, foi

sugerido por Andrade e Camarço (1978) mostrando perfeita

coincidência com o mergulho regional do arenito arcosiano .

A possível fonte primária de urânio é mais prova-
velmente os granitos da região, pois estes possuem local me ri
te alta radioatividade. Segundo Hassano e Stein (1977) os
granitos de Piranhas e Israelândia possuem cerca de 500 cps,
e de 10 a 40 ppm de urânio, teor suficiente para dar origem
a posteriores concentrações.

0 processo de lixiviação e retirada de urânio poŝ
sivelmente iniciou-se com o tectonismo do cretáceo superior
e se desenvolveu como uma célula geoquTmica dentro do arenj^
to arcosiano. • .

Tanto o arenito arcosiano qua a to as rochas a
nas não apresentam dados suficientes para serem admitidos
como prováveis fontes de urânio. As análises químicas mojs
traram um baixo teor nas rochas do Complexo Ultrabásico AJ,
calino e um teor maior de urânio no arenito aTterado do que
no inalterado. A figurai4 mostra o modelo genético propojs
to neste trabalho.
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B6,

Rocha fonte-granito

fluidos laterais (Fe, U,

Rocha hospedeira-arenito
arcosiano (Ba, Zn, Si , Ca)

fluxo hidrodinãmico

ambiente redutor (p i -
r i t a , matéria orgâni-
caK

precipitação de

U + 4

ambiente oxidante
(lençol fréatico)

Mineralização primaria (ura-
nita, petchblenda, coffinita

precipitação de U+ e Fe+

Mineralização secundaria (me-
ta-autunita, uranocircita.re-
nardita).

enriquetimento de Fe+3

Laterização

F i g . Í M - E»qu«mo do Medato G«néfico Proposto
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8. CONCLUSÕES FINAIS • .,

A partir de estudos feitos e dos resultados obti-
dos no depósito sedimentar de urânio da região de Iporã-Aino
rinopolis podem ser destacadas as seguintes conclusões fir
nais :_ • ,

• , • '

- as lateritas da região são produtos do processo de enco£
raçamento, sob condições de clima quente com duas estações
bem definidas, que ocorreu depois de uma relativa es tabi l i -
dade da crosta terrestre. A extensa pediplanação da área
e o concomitante processo de lateri iáçãb são correlaciona
vejs ã 5uperfTcie Sul-Americana de idade Terciiria Inferior;

- graças a utiljzação simultânea de_dez (10) técnicas na
pesquisa foi possTVeY o conhecimento da_variedade minera ló-
gica ocorrida na area, o que seria impossível empregando £
penas 3 ou 4 métodos convencionais;

- a espectrografia MBssbauer, embora permita uma analise
bastante precisa e de detalhe, ainda trata-se de experimen-
tos lentos onde a obtenção dos resultados torna-se d i f í c i l
e inviável; . . ;

- conclui-se que os Minerais de ferro oxidados que envolvem
os minerais solúveis'de urânio, funcionam como armadilha

.....„_ quinuca,na. prese

- reconheceu-se
pos de minério :
no em cavidades
rísticas macro e

rvaçao oesia

na jazida de
Impregnado,

e laterTtico

minera i iiaçav,

Iporá-Amorinópol
nodular maciço,
concrecionlrio;

microscópicas específicas;
•

1s quatro t^
microcristali-
com caract£



- acredita-se que a matéria orgânica foi elemento fundamen-
tal na depôsiçãc H? urânio nodular. Suspeita-se pela forma,
composição quTmica c disposição dos minerais, que os nõdu
los uranTferos da região de Iporá/Amorinõpolis sejam prov£
nientes de fósseis marinhos - braq^iõpodos pri-existentes
na área;

- identificou-se as seguintes parageneses mineralõgicas na
jazida de Iporã-Amorinõpolis :

a)'- renardita, konxnckita e meta-autunitalj

b) - unnamed mineral ; • •

c) - goethita, quartzo, fourmarierita, renardita, konincki-
ta, meta-autunita I.ranquilita, barita, àpatita, colof£
na, méta-uranocircita II;

d) - calcedõnia, meta-uranocirctta I, wavelita e variscita;

e) ,- goethita, lepidocrocita, hentati.ta, magnetita, maghemita,
pirolusita e meta-variscita;

- não foi identificado nos nõdulos uranTferos nenhum tipo
de argila;

- não foram identificados na area os minerais uraniferos
tobernita e sabugalita, mencionados e sugeridos, respe£
tivamente, por Muller e Stein (19761 e Hassano e Stein
(1977); ' . •

- pelo estudo da microscopta ôpttca dos vãrtos tipos de
minério, conclui-se, que a mineralização ê epiyenética,
ou seja, posterior â diagihese do arenito arcosiano ;
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a mineralização iniciou-se possivelmente no cretáceo sup£
rior, durante os esforços tectõnicos, que ocasionaram fa
lhas de gravidade.e injeção de'materiais magmãticos de fi
liação ai ca li na;

nos fosfatos hidratados de urânio destacam-se pela aburi
dância, os minerais que contem chumbo. Esse fato sugere
a origem radiogênica para este elemento Pb), já que os àa
dos químicos não mostraram significância deste elemento
na região;
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