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ABSTRACT

Uaafciow In albitiUi ou lh-j Caefclté-
~ÍI-a 1 íiT"ii)—ttahta ilfcate-r—Bíaev}—twi—fchesa ooeuyging—-rnRe*ftArt
"—" "~J""wwh a.̂ áhffn T Frel iwinary f lu id inc lus ion sturü,*;? .in

:«\j£áS2:-.atit: <:l-:.ts grains fronT thé^tagòa Real viraniura depoait [
.•ut t5"~:rf"3"}.r.í -oi ^trolig'iirihc.a (23 wt% NaCl cqutvalfint) vit!i low
.ilinlty ;i'.:ic3 (2.3 vt% N-iCl et[u.ivalcnt). Microth-írrp.onu/Lry a:-.d

:. i^ihi.-.g t23ts indicated pTevated pressures and the presranco of
iiiclj.cci.rhons i" larger aif.ouni; JJ.ian CO2- Tha demobilization o£ uraniua
's urár.yl c<ar'cQr.?.te complexo; urid i t s prec ip i ta t ion , roducing U '̂-' to
L' * 'r hy CÜ4, is ronsiiJered aa a [iossibj.lj.ty.

Aa anomalias urnnífcras <3a região de Cí.etitn - Lagoa Re<il,
sul de Estado da Bahia (Projeto I.agoa Kcal - Fir;. 1) , vêr.1. S9

f ^ d l d
nj.i rã. ^0 ^írãter peculiar da intncrali-zacjlo

j lHõVèJ1
i :•!...t()i:''.;is alb111.^as, cujas ocorrencia3 semelfiãVitèJ1 s'ao coriieeida-j pri.£
::< paii/.r.co r.a r:a=33ia (Tarkhanov, O.V.. 1975; Ka2ansky e Laverov, i'-7.6.;

cor.heciir óíãtr; Tlaa 'cõn-

:v;o~.-;lbitito5 íGeincl e outros, 1980) mineralizíidos e nao ninoraiiza

C- estudos fcraiii realizados no laboratório de
i.'lu.tüd:: do Df;/.artamcr.to de Geologia Kconõmj.ca da Universidade dn Ado-
' ..Ufie, Austrália.

^ AMOSTRAS ESTUDADAS

Cs corpos do minérios estão encaixados CM rochas rnetair.ír-
riCi.j ;;ró- 'jar,.brian;js (Arcjueana?) . Os principais tipo3 litolótjicos da
.'•'ji-Jo l i i.nttr'3SHt: não: a lb i t i tos , nvf croclinitos, rocha:-! de ã

Ibi ta-;.'iicrocv".ir.a e albita-epidoto, epidotitos, anfibolitoa e L io t i t i -
* ;:J íGcisol c- outros, 1900). A nineralização encontra-se a:>Gor;i.a.da
:::'incip--ílir.cnt'j aos piroxênio-íilbititos o ao3 Bpidotitoe. Aspectos da
.;.•••>.!i».;i.;t ruiii-..r.al local e dados petrográficos são apresentados por tíoi
;i'J. o outros - J30) en outro local noa anaits do presente Congresso.

;.". aínoatraa ustudadus sSo piroxcnio-albit.!.tos com fi5trni-.u
ra •(.:.': ;j.iic;i,:,..io 03 nj.norais ersscnciaia são albit-.a e aoyirina-augiV.aT
;./.!<:ni:> c cor: er iuibordlnadí-mcnte quart.zo e granada. Minerais opacos,
v 1.' ,jnita, 7,1 rc>;r.it."i e apatita sáo oa minerais acei3f5ÕriO3 mala frtqucn-
i.::-.. A roch-i apreüfcnta textura granoblástica. Aa faixa» allaticas ,dc
cova claras, aiúcrando-sc com faixas escuras constituídas pelo piroxS

2033



f nio e rr.inerais acessórios, imprimem o aspecto gnãissico ã rocha. A ai
I bita apresenta textura poligonizada e fraturada. Cristais çeminados
\ não sio comuns.

_ . . _ / - • A mineralização uxanlfera está associada principalr.^r.Le
aos piroxênip albititos, erribora outras litologias, tais corao epiuosl

j tos e pTrõxênío-áhfibõlio albititos, possam localmente conter urar.ini-
í ta. Este mineral normalmente ocorre como inclusões ' microçranulArcs
• (-100p! nos minerais máficos, principalmente aeyirina-augita. ft ,-»ihi_
\ ta -pode também ocasionalmente açrflffpntflr «gg-^g 'ir"̂ '1"r: ?̂.'L •'!!?̂ '.ltLa-"!lllt'fL-

f 3. INCLUSÕES FLUIDAS

| Embora estudos de inclusões fluidas já tenham sido efn-
[ tuados há mais de um século, essa técnica permaneceu praticamente i'jno
' rada desde o excelente e extenso trabalho de Sorby (1358). N*ísse tra-
• balho o autor procurava encontrar a origem dos minerais « rochas a par
, vir dos estudos de inclusões fluidas nos minerais.
! A partir da década de 50, tem-se verificado um crescente
i interesse pelo uso desaa raetodologia,no estüao"3õs. áepõsitps minerais.
; Esse interesse apoia-se no fato de que essas "inclusões representam
| amostras verdadeiras - com raras exceções as únicas a--.ostras que dis
: pomos - dos fluidos existentes numa certa época da história ecológica
: do depósito mineral. Como tais, eles SÃO pistas importantes na com-

preensão do "modus operandi" geológico" (Hoedder, __1967) e por exten
; são de um dos aspectos essenciais da gênese dos depósitos minerais.

Os fundamentos para o estudo das inclusões fluicUs acham-
se condensados em Koedder (1967 e 1972). A possibilidade do uso de

' ijicluscos fluidas ÇOKO. instrumentos na gesa.ui!>a_mrnõrãl/"tem sido indí-
caSarpor Roèddér'(1977) e Poty e" Weísbrod (Í976), jntre outros.

I 3.1. INCLUSÕES FLUIDAS EM ALBI-
' TA DOS PIROXgNIO ALBITITOS

• Das amostras estudadas, a de n9 146 (uranífe-ra) e n9 10G
(estéril) são provenientes da anomalia n9 1, enquanto a amostra E3~6
Çnitíoralizada) foi coletada na anomalia n9 5.

As três amostras apresentam inclusões que macroscopica-
r.iinte são bastante semelhantes entre si:

•!) A origem primária d3S_^cJj^fiS_Jluid^s_é_;MKj2rJ,dA. &?r
g a ou pela combinação dos seguintes aspectos: a) Inclusões £p loíigo
cTãs 26Í138 án crescimento át\ álbitãV* b) inclusões isold3üs^; c) inclu-
sces can forr.a de cristais negativos e *HT inclusões não relacionadas
ç5ff"Traturá£T dós cristais. * '"
.. 2j Composfciõnalrr.ente: a) a maioria daa inclusões flui-
das apresentavam comente uma fase aquosa totalmente incolor; b) 'sou

1 cas inclusões continham uma fase gasosa. Telas a relação liquido /gás
ora variável; em casoa extremos essa roxação podia ser rcenor que 0,5.
A presença de uma segunda fase líquida não foi detectada ã temperatura
ambiente; c) raras inclusões apresentavam uma faae sólida e/ou "mi-
Tierais de saturação"*. Somente em três inclusões da amostra 146 foi
possível distinguir a presença de um cristal cúbico (possivel~ante

• "minerais de saturação"). Em outros casos, a/3 fases i3;5l..idaü eran do-
rr.asiaâcsnente pequenas para uma distinção morfológica.

3) A maioria das inclusões estudadas apresentavan dlisen
soes aproximadas de lOy, embora poucas pudessem atingir 40|j.

. 3-:'- MICTOTERMOHETRIA

Os testes microtermométricos foram t-xecutados nu:r,a plat^
: na de resfriamento e aquecimento Chaix-Moca, de procedência francesa.

Detalhes do seu funcionamento são encontrados em Poty e outros (1976).
As mudanças de fase, a nucleação do novas fases e as características
dessas mudanças e nucleações podem permitir a inferência da COROOUiçao
química dos fluidos das inclusões. Esses processos podem tair.bén for-

* O autor deseja introduzir casa terminologia como sendo o equivalente
• do tcrr.io inglês "daughter-minerals" - ver Roedder, 1967.
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necer Indicações cobre a magnitude t3a temperatura e pressão reinantes
por ocasião da formação das inclusões e por extensão da cristalização
do mineral hospedeiro. Os princípios termodinâmicos e os detalhes das
bases íísico-quíroicas para a interpretação dessas mudanças, nucleates
e suas características, podem ser encontrados em Roedder (1963, 1367,
1972), Takenouchi e Kennedy (1964), Sourirajan e Kennedy (1963), Tou-
ret (1977), Keisbrod e outros (1976) entre inÚKiDros outros autores.

Os testes de microtermometria das amostras de Lagoa Real
apresentaram os seguintes resultados:

Amostra n<? 146
Durante o processo de resfriamento não foi

observado condensação de novas fases líquidas ou nucleação de novas fa
SGS sólidas. A -60°C as soluções aquosas em todas as inclusões haviam
congelado.

Com o aquecimento gradual, o últir.o cristal
de gelo, em todas as inclusões observadas, fundiu-se a -1,5°C. Essa
temperatura indica uma solução equivalente a 2,3* em peso de NaCl (Fi-
cjura 3i. Essa baixa salinidade está em concordância con o corr.portümen
to observado durante o resfriamento (ausência de formação de fases só-
lidas e congelamento a temperatura reJativamente elevada_de -60°C).

0 fato de a maioria das inclusões serem :~ono
fásicas (liquido), parece indicar a ocorrência de temperaturas relati-
vamente baixas durante a formação de albita (<70°C). Numa tentativa
para dissolver minúsculas fases sólidas presentes era algumas includes,
a amostra foi aquecida até +135°C. No entanto, essas fases sólidas
não demonstraram nenhum sinal visível de dissolução. Esse fato, alia-
do ã sua presença aleatória, parece indicar que " fases sólidas não
são "minerais de saturação" das soluções, porém ii.Ljurezas aprisionadas
durante i formação das inclusões. Além disso, a baixa salinidado. de-
tectada durante o teste de resfriamento elimina, do modo absolute, a
possibilidade da existência de minerais de saturação.

Ar.ostra nv 106
Essa amostra apresentou uma diversidade

ir.aior i _< i ipos de inclusões, como pode ser visto na Figura 2.
Durante o resfriamento, a3 inclusões da par-

te ce .' assinaladas na figura 2, apresentaram comportamento icí.iti
co ãs - .:) usões da amostra nv 146. O último cristal de gelo «m cada
uT,a c' i •'-.clusões, fundiu a aproximadamente -1°C, o que eqüivale a una
solu< >• -. i NnCl com cerca de 1,5% em peso.

Medidas anotadas em 5 inclusões situadas a oi
r.a e .' .- .xo do grupo descrito no parágrafo anterior, apresentaram t.eri-
peraU. - do fusão do último cristal de gelo variando entra -5,7°C e
-9,Jp. , indicando, claramente, uma salinidade maior (equivalente a á,4
a 1'.' -l oa peso de NaCl - Figura 3). As inclusões (3) e (4) da figura
2, . .rr.aran substâncias sólidas â<3 aspecto granular que fur.díram a
-25' r, 0 aspecto parece ser indicativo de dihidratos de UaCl. Tcda
via, a temperatura inferior ao ponto eutético do sistema K a C W ^ Ò
(-21.1°C), indica a presença de outros sais, além do cloreto da sódio
(CaC. />). O cristal cúbico isotrópico da inclusão (4) não sofreu medi,
£icav"o durante o resfriamento, o que permite diagnosticá-lo como KCl.
EESC u-. critério seguro, que permite diferenciá-lo de NaCl.

As inclusões (1) e (2) durante o resfriar.aa-
to fc'marani uma bolha^menor no interior do volume ocupado pela fase ga
cosa inicial. A aparência da nova substância formada entre essa boina
c. a füsc liquida era de clatratos (possivelmente de CH,j - teatc às ca.
rnagamente), quo desapareceram a -25°C e -23°C, respectivamente.

Amostra n9 ES-6
As inclusões fluidas estudadas crara essen-

cialmeir;ct monofaoicas (líquido) e apresentaram uma resistência incorum
co congelamento. Na primoira tentativa, a temperatura foi abaixada a
-13 3°C, r.So tendo havido sinal algum de congelamento. Na secunda, a
valor cie -160°C foi atingido, sem aparentemente ter havido solidifica-
ção da Eciução. Muitas inclusões começaram a nuclear cris;;aia cr.v;::-

soluçao
próximo a 23% em pe3O de NaCl (próximo do ponto eutStico-t'i_
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gura 3). Além disso, a resistência ao congelamento é indicativa de so
loções contendo Ca**^ ou Kg + +.

Conclusões da Mlcrotermometria
~ 1 - Temperatura~~âe albitização: a presença

majoritária de inclusões líquidas em todas as amostras, permite infe-
rir um valor térmico muito baixo ãe formação da albita <-70°C). No en
tanto, esse valor esta aparentemente em discordância C O M O S valores
esperados dos dados petrológicos, que requer temperaturas de algumas
centenas de graus centígrados. A explicação pode estar na presença de
pressões elevadas (>1 Xbar), o que evitaria a nucleação da fase gasosa
durante o resfriamento (Kennedy e outros, 1958).

Portanto, a estimativa da temperatura a
partir dos dados das inclusões fluidas estudadas parece carecer de si£
ni ficado.

2 - As mudanças de fase ocorridas durante o
resfriamento permitem inferir a presença de cloretos de Na (amostra n°
106), de K (amostra n? 106) e de Ca (Amostras n«?s. 106 e ES-6), e a
presença de CO2 e/ou CH4 (amostra nv 106).

3 - Observa-se nitidamente a presença de
três grupos de inclusões bem diferenciados pelas respectivas salinlda-
des (Figura 3}. Esse fenômeno indica a ocorrência de uma mistura de
diferentes soluções durante a albitização, pois um mesmo cristal de ai
bita apresentou grupos diversos de inclusões com salinidades diversas
(amostra nv 106).

4 - Essa mistura de soluções pode explicar a
ocorrência de inclusões com a relação líquido/gás extremamente variá-
veis, sem necessidade de se admitir fe ocorrência da ebulição das solu
ções. Inclusões ricas em gás devem ter se formado, ao menos parcial-
mente, por ex-solução gasosa em conseqüência, ou da mistura de solu-
ções de salinidades diferentes, ou de um decréscimo da temperatura do
sistema.

Testes de fcsmagamento
Esses testes, embora empíricos, permitem ob

ter,de modo rápido e pouco dispendioso, uma idéia da magnitude da prejs
são das inclusões e também da composição qualitativa da fase gasosa.
Roedder (1972) indica as bases teóricas para o uso do método. Fuzi-
kawa (1980) introduziu um parâmetro quantitativo que pode indicar a
presença de mais de um componente gasoso. As amostras n9s. 146 e ES-6
foram as estudadas gor este teste. A primeira produziu, em glicerina
anidra,^uma liberação "forte" de gás (Figura 4). A solução de hidróxi.
do de bãrio indicou que,aproximadamente 25% das bolhas produzidas eram
C0 2. 0 restai.tâ demonstrou u m solubilização diferencial em querosene.
Essa solubilização indica a presença de hídrocarbonetos, possivelmente
CH4. A velocidade de eolubilização de 6 bolhas confirmou a presença
de uma mistura de CO2 e mais de um hidrocarboneto (Figura 5. Veja cur-
va 6 e compare curvas 3 e 4).

A segunda amostra (ES-6) liberou uma quanti-
dade "média" a "forte" de gás (Figura 4). A quantidade de CO2 p;vece
ser maior que a da amostra n9 146, e as curvas de eolubi lizajão con fir
mam a presença de uma mistura gasosa, onde hidrocarbonetos sao 03 com-
ponentes principais (Figura 6 ) .

9s resultados dessas duas amostras indicam
inclusões aprisionadas em condições de elevada prestão - o que confir
ma a hipótese levantada na interpretação da microteriiometria - e tendo
hidrocarbonetos e, subordinadamento CO2 - como componentes gasosos.

4. CONCLUSÕES FIHÃIS

1) Embora preliminares, os resultados do presente estudo
indicam albitização ocorrendo a elevada pressão (>1 Kbar) e temperatu-
ras normais para as condições de metassomatlsmo existente na arca. A
faixa dessa temperatura não pode ser delimitada no estudo das inclu-
sões fluidas das presentes amostras.

2) Os dados mais importantes provém das salinidades diver
eas encontradas nos diferentes grupos de inclusões. Isso permite su
por a ocorrência de uma mistura de diferentes soluções durante o pro-
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cesso icetassoniático da albitização._ & presença de OOj e CH4 são tam-
bém ciados iniportantes para a formação da mineralização uraaTfgralT"
" 3 1 0 processo da mistura dessas soluções ceve ter sido
un>. fator relevante na rentobi li cação uranífera, visto que grãnulos de
ui^ninita ocorrem concomitanteaente com as inclusões nos ciesinos grãos
de albita. Embora ainda não existas estudos experimentais da çeoqufmi.
ca do urânio em soluções salinas dessa natureza, nas jazidas uranífe-
ras australianas de Nabarlek e Jabiluka • Rabbit Lake no Canadá, os es
tudos de inclusões fluidas indicaram soluções de elevada salinidadi
(Ŷ ina e Fuzikawa, 1979; Pagel e outros, 1979). .

4) A presença de hidrocarbonetos,pelo seu pod<»r redutor, ,
pode ter contribuído decisivamente para a precipitação do urânio, redu /
zindo-o da forma de carbonates complexos de uranila. A presença dê f
carbonates em algumas dás rochas albíticas parece fornecer um suporte i
para essa hipótese. O COj liberado durante a precipitação do urânio J
pode tf?r sido consumido na formação desses carbonates.
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