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ABSTRACT

The Cachoeira uranium deposit is presently the richest
deposit among those in the Lagoa Real Uranium Province. The
mineralization is associated to the albitites formed during the onset
of strong sodium metasomatism on the granite-gnaessic rocks of the
area.

Fluid inclusion study of several uraniferous albitites
indicated the presence of strong brines (= 20 weigt percent NaCl
equivalent) and the dominance of hydrocarbons over C02 in the gas
phase. In country rocks, which are the hosts of albitites, and in
unnineralized albitites the salinity of aqueous solutions i3 variable
and light hydrocarbons are the predominant gas phase.

These data have been obtained by aicrotheraoiaetry and
crushing tests from a larger set of samples than that used in previous
studies. However, the results do not differ significantly front the
data of these earlier works and reinforce the hypothesis of the
importance of CH» in UOj precipitation.

1. INTRODUÇÃO

Ao'nort* da Província Uranlfera de Lagoa Real, localiza-se a Jazi
da Cachoeira, que foi descoberta es 1979. A província está situada ã
NE de Caetitê, no centro-sul do Estado da Bahia (Pig. 1) • é dominada
pelas rochas do Craton do São Francisco (Almeida, 1977). Detalhes so-
bre^a geologia regional podem ser obtidos em Oliveira e?uzikawa( 1933).
Na área restrita da jazida, rochas granlticas e ortognáissicas foram
afetadas por um intenso raeta33omatismo sõdico que, sob condições estru
turais favoráveis, originou corpos de albititos, lenticulares e siçnói
des. O processo provocou uma intensa transformação mir.eralógica r.as
rochas encaixantes, onde os aspectos mais conspicuos são a transfor-
mação da microclina em albita, a lixiviação do quartzo e o aparecinen
to de aegirina-augita. A granada, a hornblenda e a biotita aparecem
como máficos neofomados (Prates e Fuzikawa, 1984) . Ccncoraitantemente
a esse processo, a mineralização uranlfera ocorreu em várias dessas zo
nas de albitizacão. Não existe ainda uma explicação ccr.vincente pari
o fenômeno intrínseco da mineralização e o presente estudo visa ccazer
dados que auxiliem na sua compreensão, especialmente na área da Jazida
Cachoeira.

Assim, foram analisadas inclusões fluidas da 8 amostras,ser do que:
uma representa as encaixantes dos albititos; un-.a é do ua albi'ito este
ril; una de um albitito mineralizado de superfície; quatro são do aliu
titos mineralizados de testemunhos de sondagem e uma c& caleitn preen-
chendo zona de brecha que corta a mineralização. A descrição sucinta
de sada amostra é fornecida no Apêndice I.
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2 . ESTODO DE INCOSÕES FLOIDAS

2.1. METODOLOGIA DE ESTCDO

Para o estudo das inclusões fluidas foram preparadas lâminas
espessas das rochas cora polimento nas duas faces, conform procedimen
to usual descrito por Schvartzkopff et «1. (1974) entre outros. Essas
lâmii os foram, em seguida, examinadas ao microscópio para a localiza-
ção e classificação das inclusões, apôs o estudo de características co
mot fases presentes, tamanho, forma, localização dentro do nineral
hospedeiro etc. Em seguida, cada grupo de inclusões foi estudado por
microtemometria. A platina de aquecimento utilizada foi o modelo
"Chaix-Meca", cuja descrição e funcionamento são fornecidos por Poty
et ai. (1976).

Durante a microteraometria são medidas as temperaturas de mu
danças de fase das diversas fases presentes nas inclusões. Esses valo
res permitem inferir a salinidade, densidade e temperatura de formação
das inclusões. Explicações detalhadas da metodologia são fornecidas
por Roedder (1972), Weisbrod et ai. (1982) e Hollister e Crawford(1931)
entre muitos outros.

Paralelamente, granules de minerals contendo o mesmo tipo de
inclusões fluidas estudadas na microtermometria, foram testadas na pia
tina de esmagamento, também fabricada pela "Chaix-Meca". O procedimen
te e as interpretações seguem a mesma metodologia utilizada por Fuzikã
wa (1982).

2.2. ROCHAS ENCAIXANTES

O exame de uma dezena de lãninas petrográficas, representan
do os diversos tipos litológicos de rochas encaixantes, mostrou que to
das continham essencialmente o mesmo tipo de inclusões fluidas ã tempe
ratura ambiente: monofâsicas aquosas ou gasosas e bifásicas (liquido +
vapor ou gás). As monofâsicas representavam cerca de 90% do total de
inclusões. A quase totalidade das inclusões localizava-se ao longo
dos planos de fraturas, obedecendo a um alinhamento ou situava-se nas
bordas dos grãos, -uma disposição semelhante â mencionada por Wilkins
e Barkas (1978). Obviamente, tratavam-se todas de inclusões secunda,
rias.

Foram estudadas por microtermometria as inclusões fluidas em
quartzo de um protomilonito graníticu (amostra HBL-727 - ver Apêndice
I). m A presença de inclusões monofâsicas e bifásicas, de razão liqui-
do/gás variável,ao longo de um alinhaaento ou fratura, é indicativo de
um pronunciado processo de estrangulamento. isso foi corroborado por
uma amplitude muito grande da faixa das temperaturas de homogeneização
(TH - +120° a +350°C - Fig. 2!l), obtidas de inclusões bifásicas. Dessa
forma, a determinação da verdadeira temperatura de formação dessas in-
clusões e, portanto, do processo tectõnico a elas associado, não pôde
ser precisada por esse método.

Os testes de resfriamento indicaram a presença de fluidos
complexos com soluções aquosas de salinidades variáveis. Assin, a tem
peratura de congelamento da água foi sempre bastante baixa (de -33° ã
-75°C, com muitos valores ao redor de -45°C),sugerindo soluções de ele
vada salinidado. Efetivamente, as inclusões aquosas monofâsicas aprê
sentaram temperatura de fusão (Tf) do gelo de até -25°C (eutético dõ
sistema HjO - KaCl - 21,1°C) indicando salinidade de até 25%* (Collins,
1979) e possível presença de íons Ca++. Por outro lado, as inclusões
bifásicas mostraram composições complexas e muitas das mudanças de fa-
se observadas não puderam ser completamente compreendidas. Para a cora
pleta determinação das fases presentes,estudos mais extensivos e análT
ses específicas, como a espectroscopia Raman de excitação por raios lã
ser jDhamelincourt et ai., 1979) são necessários. Ao contrário das in
clusões monofâsicas aquosas, nessas inclusões bifásicas não foi possí-
vel observar a fusão final do gelo de modo inequívoco. A fase sólida

(•) As salinidades serão sempre fornecidas em equivalente em peso de
KaCl, a não ser quando houver outra menção.
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possuía um relevo tênue e a sua fusão final foi detectada somente pela
acomodação final da bolha. Alguns graus antes de se atingir «saa tem-
peratura, muitas vexes era observado o aparecimento de uma segunda bo
lha nua outro ponto da mesma inclusão. Em outras inclusões, via-se õ
aparecimento de uma segunda fase liquida a temperatura abaixo de -3oc
ou mesmo -80©C. Todas essas características são fortes indícios da
presença de C0x • CE* e que, durante o congelamento, formavam compos-
tos clatratos desses gases. Por Isso, a temperatura de -3°C obtida no
histograma da Pig. 2A indica uma salinidade maior que 15% (Collins,
1979 - Figs. I e 2), não se devendo esquecer que, enquanto a salinida-
de tende a abaixar o ponto de fusão dos clatratos de C02, a presença
de CH» tem o efeito oposto (Hollister e Burruss, 1976).

O teste de esmagamento mostrou uma solubilidade bastante in-
tensa das bolhas liberadas em querosene (Pig. 5B) e quase inexistência
de COj. Isso indicaria uma predominância dos hidrocarbonetos leves de
composição variada. Bolhas com diâmetro de 10 unidades apresentaram
solubilidades que diferiam em cerca de 50%.

Os resultados da microtermometria e do esmagamento são indi-
cativos da presença de fluidos altamente salinos, com pelo menos hidro
carbonetos e C02 durante os processos metamórficos dessas rochas encaT
xantes. E3ses fatos e as salinidades mais elevadas das inclusões mono
fãsicas, são conccrdantes com as características de fluidos metaraõrfi-
c-n mencionados por Touret (1981).

2.3. ALBITITO ESTÉRIL

As inclusões fluidas nas albitas de uma amostra não mineral!,
4i (HBV-411) eram de dois tipos que basicamente se diferenciavam en
ri si pelas formas e pelas localizações nos cristais. Um tipo se aprê
•» itava agrupado e tinha fornas irregulares. A TF do gelo era de -13°C
«o todas as inclusões. O outro tipo tinha formas alongadas e localiza
<jr.-se paralelamente âs clivagens dá albita. Congelava-se somente quan
Us resfriado a -11C°C e a Tp do gelo era de -22°C. Essas temperaturas"
indicam salinidades de 15% e 23,5%, respectivamente.

Os dois tipos de inclusões apresentaram TH numa faixa ampla
que se estendia de 90° a 280OC (Fig. 2C), indicando acentuados proces-
sos de mudanças pós-formacionais, mormente estrangulamento. Os valo
res apresentados são as medidas obtidas durante a primeira homogeneizai
ção, pois a repetição do aquecimento mostrou a ocorrência de dilataçãõ
das inclusões,causada por um superaquecimento (Fuzikawa_e Alves,1984).

r 0 teste de esmagamento demonstrou uma liberação "muito for-
te" (Fuzikawa, 1982) de gãs que se dissolvia rapidamente em querosene.
O padrão das curvas de solubiiidade é bastante semelhante ao do proto-
milonito granltico estudado anteriormente - encaixante (Figs.5A e 5B).

2.4. ALBITITOS MINERALIZADOS

Foram estudadas cinco amostras de albititos mineralizados
(Apêndice I). Os minerais que continham as melhores inclusões eram a
albita (amostras HBM-965, HBM-959 e HBG-956) e o piroxênio (amostras
BAV-777, HBG-956 e HBM-963). Nenhuma dessas amostras continha quartzo.

2.4.1. ALBITA

As inclusões fluidas contidas nesse mineral eram pre
dominantemente bifásicas (água + vapor ou gSs). Inclusões monofásicas*
(líquidas ou gasosas) eram raras e teriam sido originadas por estrangu
lamento. Raras inclusões com bolhas maiores, as vezes apresentavam
uma tênue franja de C02 liquido. As formas das inclusões eraa predoini
nantemente irregulares, sendo que em algumas áreas apareciam hábitos
lenticulares ou retangulares alongados quando situados paralelamente
as clivagens. Na amostra HBM-965 ocorriam alguns agrupamentos de in-
clusões de contornos arredondados e que estavam associados a olaquetas
de mica esverdeada (biotita?). Essas eram as únicas inclusões passl
vais de serem classificadas como primárias. Nas outras duas amostras
essa definição era sempre precária, por se tratar de rochas que sofre
ram intenso cataclasamento c net assoma tose na fasa de albitização. Eiri
condições de metazorfismo intenso, a classificação das inclusões como
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sendo primárias ê sempre problemática (Touret, 1981). Apesar dessas
limitações, vê-se que se os virios tipos de inclusões nio forem contem
porineos, os fluidos presentes nio apresentaram mudanças substanciais*
na sua composição, conforme os resultados da criometria que são apre-
sentados a seguir.

Ho teste de congelamento, onde foram estudadas mais
de 60 inclusões fluidas nas três amostras, em apenas 5 inclusões foi
possível detectar e medir a TF do gelo. Quatro dessas medidas são da
amostra BBH-959 • estão entre -14,0° e -15,5°C (Pig. 3B), indicando
uma salinidade de 17,5% a 18%. Nas demais inclusões podia-se apenas
determinar a temperatura da acomodação final da bolha,conseqüente, pro
vavelmente,da fusão final do clatrato. Essas temperaturas variavam dê
-8,5O a -18,0°C, com freqüências maiores em torno de -9,5°, -12,5° e
-14,5°C (Pigs. 3A, 3B e 3C). A utilização_dessas temperaturas para a
obtenção das salinidades (Collins, 1979) não ê possível, visto que o
sistema HIO-CX)í-CHi,-NaCl ainda não está definido experimentalmente.
Além disso,no presente caso a proporção de CH» na fase gasosa não pOde
ser determinada. Como foi dito anteriormente, sabe-se que o CHk eleva
a ?p do clatrato de COj, enquanto a presença de NaCl tem uai efeito con
trârio. Supondo-se que os clatratos formados sejam os de uma mistura
de CO2 e CR\, pode-se concluir apenas que a salinidade do fluido seja
raaior do que a obtida, considerando-se a Tp como a do clatrato de CO2
puro, ou seja, sempre >23% (menor Tp do clatrato obtido -8,5°C) (Col-
lins, 1979). Esse valor deve ser particularmente válido para a amos-
tra HBM-965, onde as inclusões,além de poderem ser consideradas prima
rias, apresentaram uma constância notável de -9,5°C na Tp dos clatra-
tos (Pig. 3A).

O valor desses teores elevados de salinidade está
próximo dos que se obtém a partir da Tp do gelo nas inclusões da amos-
tra HBM-959 (Pig. 3B), que seria de 18,5%. Essa faixa de valores mos-
tra que os fluidos continham, ^aléa dos gases mencionados, teores salî
nos bastante elevados. A ausência de NaCl sólido com salinidades tãõ
elevadas, é indicativa da presença de outros Ions,como Ca++, Mg++ etc.
Devido 2 composição mineralógica das amostras em estudo, é de de espe-
rar a predominância do Ca++ depois do Na+, sobre os demais Ions.

As medidas de aquecimento mostraram que muitas inclu
sJes dessas albitas apresentavam o fenômeno da dilataçao (Fuzikawa ê
Alves, 1984). Tomando-se as medidas obtidas apenas durante o primeiro
aquecimento, de conformidade com os argumentos apresentados por Bodnar
e Bethke (1984) para a fluorita e esfalerita, vê-se que a maioria das
Tf} concentrou-se na faixa de 140° a 210°C, com um pico nítido a 150©c
na amostra HBG-956 (Pig. 4). Essa faixa de temperatura relativamente
ampla c a existência de valores tão baixos como 110°C ou tão elevados
como 270°C, confirma a ocorrência de um pronunciado processo de estran
gulamcnto das inclusões após a sua formação. Mo entanto, fazendo-sê
uma interpolação da isõcora de uma solução aquosa con 20% de NaCl •
sua extrapolação para uma pressão de 4 Kbars (Crawford, 1981), que foi
estimada para as condições da albitização (Lobato, et ai.,1983),obtém-
se uma temperatura de «470°C, um valor idêntico ao calculado por Puzi,
Jcawa (1981), com base nos dados analíticos de 60" de um dos albititos
mineralizados (473OC) e muito próximo dos valores encontrados para ou-
tros albititos e rochas encaixantes (*510°C).

Os testes de esmagamento nessas amostras indicaram
hidrocarbonetos de solubilidades diferentes em querosene. As curvas
mostram uma diminuição de solubilidade de algumas bolhas con o aunento
da radioatividade (comparar ?igs. 5C e 50 com Figs. 5E e 5F).

2.4.2. PIROXfiNIO

O piroxênio (aegirina-augita) constitui um dos nine-
rais maficos mais comuns dos albititos uranlferos. Nas amostras estu
dadas, foi também o máfico que apresentou as melhores inclusões flui-
das. Essas eram, i primeira vista, sempre dos mesmos tipos nas diver-
sas amostras.

Muitas inclusões monofSsicas (aquosas ou gasosas) e
pouco bif&sicas, que apareciam alinhadas ao longo de fraturas, não fo-
rsra estudadas por serem de tacanho diminuto e porque a cor do rir.eral
não permitia uma visibilidade adequada. Essas inclusões eraa clarasien



te secundárias. Inclusões bifásicas (líquido + vapor ou gás) con for-
nas equidiaensionais ou irregulares, apresentavam-se geralmente bem in
dividualizadas e em tamanhos maiores (até 20 umt 10 - 15 um ea média)7
Essas foram as inclusões estudadas nas lâminas das amostras HBM-963,
HBG-956 e HAV-777. Em várias Inclusões desse grupo era visível a pre-
sença de C0a liquido (inclusões trifásicas).

A-criometria foi utilizada somente nas inclusões da
primeira e da última amostras mencionadas acima.Nr primeira (HBM-963),
embora quase uma centena d* inclusões tivesse sido estudada, foi possl̂
vel obter medidas em apenas 16, devido ao escurecimento do mineral com
o resfriamento e, mesmo assim, foi possível apenas a verificação da
temperatura de acomodação final e aumento da bolha, como foi verifica-
do na maioria das inclusões nas albitas. Da mesma forma, esse fenõme
no era conseqüência da fusão dos compostos clatratos de gases. As ten
peraturas obtidas estavam dispersas numa ampla faixa de -5,5° a-15,5°C
(Fig. 6A). Essa dispersãb_seria, como nas albitas, o resultado da mis,
tura em diferentes proporções de CO2 e CH», além de outros gases. A sã
linidade estimada estaria em grande parte na mesma faixa encontrada pã
ra os fluidos das inclusões nas albitas.' ~*

Na criometria da última amostra (HAV-777). embora as
inclusões tivessem sido resfriadas a temperaturas abaixo de -130°C,não
houve congelamento. A essa temperatura o mineral se tornava pratica-
mente opaco. Essa resistência ao congelamento ê também um forte indí
cio da elevada salinidade do fluido. ~

O teste de aquecimento mostrou TH substancialmente
mais elevado que o encontrado na albita (Figs. 6B e 6C), estendendo-se
nuflta faixa de 220o a 310°C e uma concentração no intervalo de 260° a
2£0°C. Essa dispersão de valores é mais difícil de ser entendida no
caso do piroxênio, porque as inclusões se apresentam, na maioria, com
formas poligonizadas regulares (inclusive de cristais negativos), iso
ladas, tudo indicando que elas deven ser primárias. Talvez, aoós õ
aprisionamento das inclusões, a recristalização do mineral tenha alte-
rado o conteúdo dos fluidos captados, ao mesmo tempo que ocasionava a
poligonização das inclusões. A temperatura de 260°-280°C, as isõcoras
da água pura, como as das salinidades mais elevadas, tornam-se pratica
mente paralelas (Ypma, 1978; Crawford, 1981). Tomando-se, da mesma for
ma, a pressão de 4 kbars e extrapolando-se a isõcora acima até essa
pressão, obter-se-á uma temperatura de formação das inclusões de
»600°C, valor esse um pouco superior aos obtidos com as medidas do fra
cionamento isotópico de O1* (540°C) (Lobato et ai., 1983). ~

2.5.' FASE POS-MINgRALIZACJto

Algumas informações sobre os fluidos da fase pós-mineraliza
ção puderam ser obtidas pelo estudo das inclusões fluidas em cristais
idiomórficos de caleita, provenientes de uma zona de brecha intercala-
da num albitito mineral!zado (amostra HBC-278). Essa brecha é compos-
ta principalmente por fragmentos de um piroxênio albitito imersos numa
massa de caleita, que contém cristais milimétricos e euêdricos de gra-

0* cristais de granada mostraram-se límpidos e isentos de in
clusões fluidas. Em contrapartida, os cristais de calcita as contir

nham em abundância, o que permitiu a obtenção de medidas microternoraé-
tricas precisas e numerosas. As inclusões eram predominantemente bifa
sicas (líquido + vapor ou gSs).As aonofãsicas eram aquosas e oriundas
provavelmente de estrangulamentos pós-formaclonals. Em algumas inclu-
sões foi possível constatar a existência de una tênue auréola de C03
líquido ao redor dae bolhas de gás. As fornes das inclusões variavam
d* regulares arredondadas ou alongadas a irregulares. As dimensões po
diam ultrapassar 60 »im nas alongadas e 40 pm nas arredondadas.

Os estudos criométricos indicaram soluções aquosas de eleva
da salinidade (Fig. 7A). De mais de una centena de medidas obtidas,
cerca de 80% correspondem à Tf do gelo e se situam nua intervalo bem
delimitado de -13° a -15°C (salinidade d* 16,51 a 18,5%). 0 restante
das medidas, cujas temperaturas estão acima de -4°C, corresponde» ã T?
dos compostos clatratos de gases que são predominantemente C02 e CH».
O primeiro foi detectado principalmente durante o processo de resfria-
mento pela formação de CO; liquido e o segundo foi detectado por esma-



ganento. Esses cases que cstio presentes, evidentemente em proporções
diversas, aliados i salinidade das soluções, explica» os diferentes
grupos de T F dos clatratos (Fig. 7A), coso nos casos das inclusões nos
outros minerais jí estudados. Coso essas inclusões ocorres junto com
as demais numa distribuição aleatória, nada faz supor que possam ter
uma salinidade diferente das outras.

Os testes de aquecimento permitiram a obtenção de 144 . medi-
das (Fig. 7B). Os valores se concentram no intervalo de 130° a 180OC
com um pico ao redor de 170OC. Essa seria a temperatura mínima de for
cação dã caleita. Fazendo-se as correções como nos casos anteriores,
a temperatura ultrapassaria 500°C, um valor excessivo para ura mineral
cristalizado no fim da seqüência paragenêtica. Fuzikawa (1962) indicou
ea amostra similar de calcita a temperatura de 300°C, como sendo a
sais condizente com as condições geológicas existentes.

Nessa amostra, os testes de esmaganento indicaram uma presen
ça "muito fraca" (Fuzikawa, 1982), de fases gasosas. As poucas bolhas
liberadas dissolveram-se rapidamente em querosene, indicando predomi-
nância de hidrocarbonetos.

Esses resultados mostram que, ainda nessa fase pós-metassená
tica, os fluidos mantinhan a salinidade embora um pouco menos elevadaT
A maior diferença está no decréscimo do conteúdo gasoso, como foi nota
do acima pelo teste de essiagamento.

3. CONCLUSÕES

1 - 0 presente estudo mostrou a existência de tipos de inclusões
fluidas bastante diferentes entre as contidas nos minerais das rocha?
encaixantes e aquelas dos ninerais das zonas de albitização. Nessas
últimas, a diferença entre as inclusões fluidas nos ninerais dos albi-
titos mineralizados, estéreis e em minerais pós-metassomáticos,é menos
pronunciada.

As inclusões possuea tamanhos diminutos (=10 um) na rocha en-
caixante, mas elas tenden a ser maiores nos albititos (até 30 vm), en-
quanto que a calcita tardia já possui muitas que ultrapassam 50 um»

Enquanto as inclusões da encaixante são originárias dos proces-
sos metanórficos que atuaraa na região, muitas das inclusões relaciona
das a albititos sao contemporâneas do processo metassomático. ~

As inclusões são monofãsicas ou bifâsicas e raramente trifási-
cas (H2O llq. + CO* llq. + COa vapor). Essa diversidade parace essen-
cialmente conseqüente de um pronunciado estrangulamento põs-formacio-
nal. ,

2 - Os fluidos apresenta» sempre salinidade elevada («18%), seja
nas encaixantes, seja nos albititos ou nos minerais tardios. A presen
ça de COa parece aumentar nos albititos. Isso pode, em parte, ser o
produto da formação, de wollastonita nessas rochas (Prates e Fuzikawa,
1984). Os bidroearbonetos são sempre abundantes, exceto na calcita
tardia. Ressalva-se, no entanto, que o teor exato dessas fases gaso-
sas, bem como a provável presença de outros gases, requeren análises
por métodos mais sofisticados, como a espectroztetria Raman.

3 - 0 pronunciado processo de estrangulamento dificultou a deterni
nação das temperaturas de formação das inclusões. Os valores estima-
dos a partir das TR aproxinaro-te, algumas vez#s, com bastante precisão
dos valores obtidos por algumas determinações isotõpicas de oxigênio.

4 - Esses resultados são semelhantes á composição dos fluidos de-
terminados em outras jazidas uranííeras, como as de Nabarlek e Jabilu-
ka, na Austrália e Rabbit Lake, no Canadá. 0 metano, agente altamente
radutor, tem sido constatado em todas essas jazidas. Sem dúvida, ele
deve ter tido um papel significativo na precipitação do urir.lo nessas
jazidas e também na Jazida Cachoeira e nas demais jazidas da Província
Uranífara de Lagoa Real.
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APÊNDICE I

(Descrição sucinta das amostras estudadas)

AMOSTRA HBL-727t

A* amostra representa una passagem de »4m (72,60ma76,40m) de um
Protomilonito Granítico do furo P032FCAPLR. A rocha possui coloração
acinzentada, granulação fina a grosseira, não foliada. A textura é gra
noblistica inequigranular, com porfiroclastos de plagioclásio (até 1,0*
cm) e quartzo (ate 0,5 cm). Esses últimos apresentam tonalidade cin-
za- azulado. Os minerais mais abundantes são de microclina (»40%), pia
gioclásio (»25%), quartzo (»20%) e anfibolio + biotita (=10%). ~

Esse tipo de rocha representa uma das encaixantes do minério da Ja
zida Cachoeira.

AMOSTRA HBV-411i

Albita çnaisse estéril (hematita albitito) coletada ao sul da Jaz^
da Cachoeira. Apresenta coloração esbranquiçada e textura granoblãsti
ca, com megacristais.de albita (até 1,0 cm). A albita alcança 80% da
rocha, o quartzo 10% e os opacos »5%.

AMOSTRAS HBG-956. HBM-959/963/965 e HAV-777t-

São todas albititos mineralizados, com texturas granoblásticas ou
granolepldoblasticas, cuja diferenciação entre elas se deve ã composi-
ção dos minerais varietais. Assim, todas contêm mais de 60% de albita
e 25% de piroxênio + anfibolio (HBG-956), ou 15% de biotita + 10% de
carbonato (HBM-959), ou 20% de piroxênio + 5% de epldoto + titanita
(HBM-963), ou 20% de biotita + 7% de piroxênio (HBM-965), ou 15% de
biotita + 10% de anf ibolio + 4% de calcita (HAV-777) . Apenas a primei-
ra amostra é proveniente de afloramento. As demais são de testemunhos
de sondagem.
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Figura 2 - MICROTERMOMCTRIA DAS INCLUSÕES FLUIDAS
DAS AMOSTRAS HBL-727 • HBV-4 I I
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Figuro 3 -
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CRIOMETRIA DAS INCLUSÕES FLUIDAS
EM ALBITAS DE ALBITITOS URANl'FEROS
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Figuro 4 - AOUECIMENTO DAS INCLUSÕES FLUIDAS
EM ALBITAS DE ALBITITOS URANÍFEROS
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Figuro 9 — CURVAS OE SOLUBILIOADE EM QUEROSENE
DOS 6 ASES LIBERADOS POR ESMAGAMENTO
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Fifuro MICROTERMOMETRIA OAS INCLUSÕES FLUIDAS
EM PIROXENIO DOS ALBITITOS URANI FEROS
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Fifluro T - MICROTERMOMETRIA MS
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