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ABSTRACT

Parte importante dos estudos geoquímicos em minerais de rochas potencialmente hospedeiras de repositórios
podem ser realizados através de pesquisas sobre as inclusões fluidas (IF). IF são microcavidades presentes nos
cristais que aprisionam e preservam porções dos fluidos mineralizadores. Estas microcavidades são formadas
durante ou posteriormente à formação do mineral.
Estudos deste tipo são muito importantes para orientar os projetos das barreiras de engenharia neste âmbito, a
fim de evitar que as soluções, naturalmente presentes nas IF dos minerais, possam afetar as paredes do
repositório.
Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de estudos micro-composicionais de IF em seus minerais
hospedeiros visando contribuir para um melhor entendimento da composição das soluções presentes nas rochas
granitóides metamorfisadas. Para tanto foram desenvolvidas análises microtermométricas, microquímicas e de
caracterização dos materiais confinados nas IF e dos minerais hospedeiros destas.
Grande parte das IF encontradas estão presentes nos cristais de quartzo e plagioclásios, sendo elas menores que
���P�� )RUDP� HQFRQWUDGDV� WDPEém diversas inclusões minerais, principalmente, nos cristais de quartzo e
plagioclásio.
Os dados obtidos sobre a composição dos minerais e suas inclusões permitirão elaborar posteriormente
hipóteses sobre os processos que poderiam ocorrem nas paredes dos repositórios, em decorrência do caráter
corrosivo (ou não) dos fluidos presentes nas IF  e, na medida do possível, propor medidas para evitá-los.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço e desenvolvimento tecnológico mundial a necessidade energética é crescente
em conjunto com o pensamento de conservação ambiental. Reduzir os riscos para o meio
ambiente é um preceito para os projetos de geração de energia. É sabido que todas as fontes
de geração de energia provocam impactos ambientais, inclusive as consideradas inofensivas,
por não gerarem gases poluentes e/ou não utilizarem combustíveis fósseis.

Uma fonte em potencial para a demanda energética atual é a geração nuclear, que apesar de
não emitir gases poluentes e não queimar combustíveis fósseis, produz resíduos radioativos
que permanecem ativos por muito tempo. O armazenamento seguro desses resíduos é o
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grande desafio para a confirmação da geração nuclear como alternativa promissora para o
cenário de demanda energética mundial.

O conceito consagrado para o armazenamento dos rejeitos de alta atividade é compreendido
de duas fases, uma de resfriamento e outra que pode ser o reprocessamento ou a
armazenagem. A fase de resfriamento é realizada dentro da própria usina geradora, por
períodos de 10 a 40 anos em piscinas especiais. Após o resfriamento o material é
encapsulado, lacrado e levado aos repositórios subterrâneos de grande profundidade,
localizados em áreas com condições especiais (estabilidade geológica, baixo índice
pluviométrico e baixa densidade populacional). Porém, atualmente não existe ainda no Brasil
nenhum repositório desse tipo em funcionamento.

Um dos projetos mais avançados para a criação desse tipo de repositório de rejeito radioativo
(RRR) é o de Yucca Mountain, nos EUA, atualmente em fase de licenciamento ambiental. A
situação brasileira não é tão grave como de outros países como França, Alemanha, Grã-
Bretanha, Japão e, sobretudo, na Rússia, e nos USA. Porém essa situação não pode servir de
justificativa para adiar pesquisas, em nosso País, que permitam definir um local, ou locais,
para implantar repositórios destinados a armazenar corretamente rejeitos de material
radioativo de médio e de  alto nível de radiação.

A experiência de Yucca Mountain mostra que, na escolha definitiva de um sítio apropriado
para RRR, são necessários entre 20 e 30 anos de estudos prévios. E, dentre esses, os
primeiros a serem desenvolvidos são os geológico/ geoquímicos, a exemplo da escolha de
rochas adequadas para a implantação dos repositórios.

Parte importante dos estudos geoquímicos em minerais de rochas potencialmente hospedeiras
de repositórios, exemplo as rochas granitóides, podem ser realizados através de pesquisas
sobre as inclusões fluidas (IF). Estas são microcavidades formadas durante ou depois da
formação do mineral que aprisionam e preservam porções dos fluidos mineralizadores até
então presentes.

Estudos deste tipo são muito importantes para orientar os projetos das barreiras de
Engenharia neste âmbito. Pois no processo de decaimento dos rejeitos radioativos, ocorre a
liberação de radiação, mesmo após o processo de resfriamento, e ao interagir com a matéria a
sua volta desencadeia um processo de aquecimento, que pode chegar até 400ºC, sendo por
isso necessário testes para avaliar a estabilidade das áreas para repositório.

Estudos de Inclusões Fluidas em rochas para a escolha de sítios geológicos passíveis de
implantação de RRR são relativamente pouco freqüentes na literatura mundial, e têm sido
desenvolvidos numa grande variedade de ambientes petrográficos: rochas calcárias,
graníticas, vulcânicas, metamórficas de baixo grau e domos salinos.

Salienta-se que a determinação da ocorrência de microfraturas em minerais de granitóides,
mediante estudos de migração de fluidos, é de vital importância visto que, através desses
planos poderiam fluir soluções corrosivas (ex. com Mg2+). A migração dessas soluções,
naturalmente presentes nos minerais, poderia afetar as paredes do repositório. As incursões de
águas e fluidos hidrotermais podem corroer embalagens metálicas (ou desintegrar vidros de
borosilicato utilizados num RRR) em relativamente curtos períodos de tempo.

Neste trabalho é proposto o desenvolvimento de estudos micro-composicionais de IF e seus
minerais hospedeiros visando contribuir para um melhor entendimento da composição das
soluções presentes nas rochas granitóides. Para isso o trabalho foi dividido em varias etapas:

• Análises petrográficas e microquímicas;
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• Microtermométria das inclusões encontradas;
• Caracterização físico-químicas dos materiais confinados nas inclusões e de seus

minerais hospedeiros;
• Análise e interpretação dos dados;

2. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO

Na região centro sul da Bahia ocorre, predominantemente, rochas metamórficas pré-
cambrianas, com cobertura de sedimentos terciários e quaternários. Com rochas arqueanas,
idade superior a 2600 milhões de anos, destacam-se granitos, gnaisses e migmatitos [6].

O distrito uranífero Lagoa Real localizado neste contexto (centro sul do Estado da Bahia),
ocupa uma área de 4600 km2 definida pelas coordenadas 42º00´-42º30´W e 13º30´-14º50´S
[12].

3. OBJETIVOS

Determinar a presença, a classificação das IF presentes nos cristais de minerais claros
(Albita) de rochas gnáissicas/granitóides de áreas teste localizadas na região centro-sul do
Cráton São Francisco e a composição dos fluidos nelas contidos (salinidade, fases
moleculares, densidade, pressão, temperatura de formação, etc.). Procurar-se-á determinar
quais os íons (ex. K+, Na+, Ca2+, Fe2+ e Mg2+) presentes nas soluções aquosas e nas fases
sólidas saturadas. Para isto será utilizada microscopia e microtermométria de luz normal.

Tais constatações devem ser verificadas porque essas soluções poderiam vir a corroer as
paredes das embalagens de armazenamento do repositório (RANR) e ocorrer a dispersão de
radionuclídeos.

4. METODOLOGIAS UTILIZADAS

4.1 Petrografia

A petrografia começa com a observação e descrição criteriosa dos minerais presentes na
rocha. Os estudos petrográficos são baseados no exame de lâminas delgadas e secções polidas
do gnaisse ao microscópio óptico.

A descrição petrográfica permite a observância de propriedades ópticas dos minerais, como
cor, refletância, anisotropia, reflexões internas. Além disso, são determinadas suas
propriedades morfológicas e estruturais das fases (forma do cristal, hábito, clivagem);
texturas entre outras [31].

4.2 Microscopia Optica Das IFS
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A microscopia é a primeira técnica a ser realizada quanto se estuda as IF. Fundamenta-se na
identificação, mapeamento, classificação, caracterização de acordo com a morfologia e
modos de ocorrência das IF no mineral.

Com o uso desse método, também são obtidas informações relevantes sobre o número de
fases existentes nas inclusões, diferentes razões entre as fases, viscosidade das fases líquidas,
cores das fases líquidas e gasosas, índices de refração e birrefringência [32].

 As IF são classificadas em relação ao número de fases presentes à temperatura ambiente (±
25oC), assim temos:

- Monofásicas: quando apresentam somente uma fase líquida ou gasosa;

- Bifásicas: quando contém duas fases, sejam elas líquida + gasosa, líquida + sólida,
duas líquidas, ou sólida + gasosa;

- Trifásicas: quando apresentam uma combinação de três fases, onde as mais
comuns são de duas líquidas + gasosa, e de líquida + sólida + gasosa;

- Polifásicas: também chamadas de multifásicas, são constituídas por quatro ou
mais fases;

Também são classificadas de acordo com sua formação. As IF formadas durante o
crescimento do cristal, através de fluido retido nas irregularidades da superfície de
crescimento do mineral ou por processos equivalentes são denominadas inclusões primárias.

Já no caso do fraturamento após o término da cristalização, por conseqüência de esforços
diversos, onde haja penetração e aprisionamento destes fluidos, dão origem a inclusões
secundárias.

Além desses dois tipos, Roedder (1967, 1972) menciona um terceiro as pseudo-secundárias
ou primárias-secundárias, onde as IF são formadas pela cicatrização de fraturas que se
desenvolveram durante o crescimento do mineral.

Essas classificações das IF são feitas através da microscopia óptica. Salienta-se a importância
da sua realização anterior às análises microtermométricas para evitar à tomada de conclusões
errôneas.

Para os estudos serão utilizados os microscópios petrográficos Leitz Laborlux 12POL,
LEICA DMRXP e OLYMPUS BX51e um sistema de câmera clara modelo Leitz Wetzlar, a
qual é acoplada ao microscópio Leitz.

4.3 Microtermometria

A microtermométria consiste em induzir mudanças de estado físico nas fases presentes nas
IF, com o intuito de determinar a composição das mesmas.

A maneira como ocorrem essas mudanças, e em qual temperatura elas se dão, aliados a
diagramas de fase, possibilitam estimar a composição química e a densidade dos fluidos.
Além das temperaturas e pressões mínimas de formação das IF [11].

Os estudos microtermométricos são efetuados em platinas especiais que se adaptam aos
microscópios petrográficos, nas quais as amostras podem ser resfriadas ou aquecidas.

Para esse estudo será utilizada a platina Chaixmeca Eurotherm, que utiliza nitrogênio liquido,
circulante em seu interior, para resfriamento até -180ºC e uma resistência elétrica, interna a
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mesma, para promover aquecimento até 600ºC. A platina é acoplada ao microscópio Leitz
Laborlux 12POL com luz transmitida, para observação e avaliação das transformações
ocorridas nas amostras devido ao aquecimento e/ou resfriamento.

4.4 Microssonda Eletrônica

Essa técnica baseia-se na incidência de um feixe de elétrons (1µm diâmetro) sobre a
superfície polida metalizada do mineral [31]. A emissão de raios X resultantes é detectada e
analisada com um espectrômetro.

Essa técnica é muito importante na determinação da composição elementar dos minerais [34],
pois analisa qualitativamente e quantitativamente todos os elementos químicos do Berílio
(Z=4) ao Urânio (Z=92) tendo ainda a vantagem de ser uma metodologia não destrutiva além
de possuir até 500ppm como limite de detecção, o que é muito bom considerando-se tratar de
uma técnica utilizada para a complementar da petrografia.

As principais limitações da microssonda eletrônica advêm da impossibilidade de analises de
elementos leves (H, He e Li) e a não diferenciação dos estados de valência e nem de isótopos
dos elementos presentes.

Para este trabalho foi utilizado um equipamento JEOL do consórcio UFMG-CDTN, com
imageamento de elétrons retroespalhados secundários, com tensão de aceleração de 15-20kV
e corrente de feixe de 12 nA [17].

5. PROCEDIMENTOS

A amostra estudada (200907-18) é um microclina-gnaisse caracterizado pela presença de
oligoclásio, biotita como máfico principal, anfibólio, magnetita, titanita e pirita, rara. Pouco
oxidada, muito foliada, observando-se conturbações na foliação [15]. Foi extraída de um furo
de sondagem, a 89 m de profundidade

5.1 Petrografia

Na região, de onde foi retirada a amostra, o feldspato ocorre como porfiroclastos, inclusões e
pertitas metamórficas em porfiroclástos ou como grãos poligonais na matriz. Os
porfiroclastos representam fenocristais relíticos do protólito ígneo e que foram poupados da
deformação. Apresentam geminação albita e neles, a composição varia entre albita, com
conteúdo de anortita em torno de 2,27%.[7].

Na analise das lâminas foram identificados visualmente vários minerais, como carbonato,
magnetita, microclina, plagioclásio, piroxênio, anfibólio, quartzo, alanita, uraninita, e zircão.
Mas a composição majoritária é de microclina, plagioclásio e quartzo.

Durante a identificação mineral foram encontrados possíveis processos de alteração em
alguns minerais como na magnetita (martitização) e plagioclásios (saussuritização), que
futuramente podem ser confirmadas com outras analises. Também curiosamente um mineral
vermelho opaco, que não foi possível sua caracterização visual, dessa forma sua localização
na lamina foi demarcada para posterior estudo em analise com a microssonda eletrônica.
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O foco maior do trabalho foi o plagioclásio sódico, Albita. A partir da avaliação petrográfica
foi perceptível que a albita se apresenta como cristais grandes e não substituindo a microclina
(feldspato potássico), sempre pouco alterada e quando presente esta é sausoritica.

5.2 Microscopia Ótica Das IF

Após identificação  petrográfica e por microssonda dos minerais presentes partiu-se para a
identificação das IF contidas nestes, dessa forma foram identificadas inclusões
predominantemente no plagioclásio, quartzo e microclina.

Em quase todos os cristais de quartzo foram encontradas IF, que eram normalmente
secundarias monofásicas, e quando bifásicas (Gás + Liquido) seus dimensões não
ultrapassavam 20µm. A forma geral destas eram normalmente amebóides à esferóides.

Nos cristais de microclinio foram encontras poucas IF, normalmente pequenas, (<20µm), e
monofásicas de formato tubular.

As IF encontras nos cristais de plagioclásios eram tanto secundarias (monofásicas e com
dimensões entre 04-40µm) como primarias, mas estas eram bifásicas (Gás + Liquido) e/ou
trifásicas (Gás + Liquido +Liquido), de forma sempre similares a romboedros. Algumas das
IF encontradas, (todas as trifásicas e algumas das bifásicas), tinham indícios de tratarem-se
inclusões carbônicas, por isso maior atenção foi dada aos plagioclásios e os cristais que
continham estas IF.

A partir de então foi dada maior ênfase aos cristais de minerais que possuía IF bifásicas e/ou
trifásicas. Foi então realizado o mapeamento das inclusões, com a utilização da Câmera clara,
em dois cristais de plagioclásio, um limpo e outro “sujo”(mais alterado).

As IF´s tiveram suas características físicas (tamanho, numero de fases, fração volumétrica
gasosa) registradas e as regiões da lâmina delgada ou da seção polida onde estavam foi
demarcada para que na análise em microssonda eletrônica a composição do mineral
hospedeiro pudesse ser avaliada.

5.3 Microssonda Eletrônica

As análises de microssonda eletrônica foram realizadas em plagioclásios e minerais
localizados em áreas circundantes.

Dessa forma foi confirmada e identificada qualitativamente a presença dos minerais
anteriormente apontados, e também de alanita, zirconita, epidoto, fluorita, titanita, calcita e
mica

Além disso, o mineral de coloração vermelha, anteriormente citado, teve sua composição
determinada qualitativamente. Supostamente parece tratar-se de um “silicato de Terras raras”
com incrustações de “silicato de Tório”, mas esta caracterização é superficial e incompleta,
necessitando assim de analises quantitativas para confirmar a real identidade desse mineral e
suas incrustações.

5.4 Microtermometria.
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Após as analises de caracterização e identificação mineral e a identificação e classificação
das inclusões partiu-se para a microtermometria das IF.

Primeiramente foram desenvolvidas as medidas de resfriamento das inclusões onde se buscou
determinar a temperatura de fusão da fase gasosa, do gelo e do clatratos, sempre que possível.

Quando uma solução aquosa é resfriada, durante a formação dos cristais de gelo, este retém
em seu interior, dentro das cavidades cristalinas, moléculas pequenas ou  íons, como CH4,
CO2, Na+, K+. Está formação dá-se o nome de clatrato.

Durante a criométria procurou-se determinar a temperatura de Fusão de CO2, e verificar se na
fase carbônica da IF estão presentes outras fases moleculares (CH4, H2S, N2.). No caso tratar-
se de CO2 puro, a fusão da fase solida ocorreria na temperatura do ponto triplo do diagrama
de fases do CO2(-56,6 ºC).

O final da fusão dos clatratos permitiu estimar a salinidade dos fluidos aprisionados nas IF,
através de diagramas de fase para o respectivo sistema.

Os resultados obtidos para a temperatura de fusão de CO2 obtidas caem normalmente no
intervalo de –56,6 e –56,7ºC, sugerindo que a fase carbônica é composta por CO2 puro.
Entretanto as temperaturas de fusão de clatratos ocupam o intervalo de 1 e 3,5ºC.

Não foi possível determinar em todas as inclusões as temperaturas das transformações
esperadas. Mesmo focando a observação nas IF maiores e de melhor observação, durante o
resfriamento, a visibilidade é diminuída drasticamente juntamente com a nitidez da
observação. Além disso, quanto maior é a fase carbônica, constatou-se fica prejudicada a
observação do fusão dos clatratos.

Com a análise por resfriamento das IF já realizada, partiu-se para o aquecimento das mesmas,
onde procurou-se determinar a temperatura de homogeneização de CO2 e também a forma
em que ocorre esse processo.

A temperatura de homogeneização da fase carbônica fornece mais uma comprovação
composicional (ou seja, esta formada por CO2 puro ou uma mistura de CO2 e outros gases).

A homogeneização de CO2 sempre ocorreu por expansão da fase gasosa. Isto é característico
de fluídos carbônicos de baixa densidade.

A temperatura de homogeneização total forneceu, por extrapolação, informações de pressão e
temperatura mínimas de formação do mineral. Eventuais crepitações, observadas em algumas
IF´s, forneceram informações sobre a estabilidade térmica dos minerais que as continham.

As temperatura de homogeneização total obtidas mostram uma dispersão entre 290 e 490 ºC ,
com picos principais em 350 e 400 ºC. Também foi observado que raras eram as IF que após
sua homogenização, que sempre se dava ocorrendo converção da fase gasosa em liquida, não
crepitaram.

5.5 Processamento Dos Dados – Programa Macflincor

De posse de todos esses dados fez-se uso do programa de processamento de dados para IF,
MacFlinCor. Neste programa seleciona-se a composição esperada das inclusões tomando
como base os resultados obtidos (estudos microtermométricos). A partir dessas informações o
programa a salinidades, temperaturas e pressões mínimas de formação, e fração molar dos
componentes para todas as IF.
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Para o processamento de dados foi necessário desenvolver algumas aproximações em casos
específicos. Por exemplo, para a temperatura de fusão final de clatratos não foi possível obter
dados em todas as IF, por motivos anteriormente citados. Portanto, para que o programa
possa realizar os cálculos pertinentes, e levando em consideração a distribuição dos
resultados, que foram dispersos de modo homogêneo em torno de 2,6ºC, foi considerado o
valor da média das medidas realizadas para as IF´s em que não foi possível visualização deste
ponto.

Com relação  à temperatura de homogeneização, foi considerado o limite de operação do
programa(350ºC). Este não foi desenhado para rodar temperaturas tão altas para o sistema
selecionado, (H2O + CO2 + NaCl). Dessa forma foi considerada a temperatura máxima que o
mesmo suporta (350ºC), lembrando que nesses casos a temperatura e pressão das mesmas
serão superiores à fornecida pelo processamento.

6. DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO

6.1 Petrografia

O estudo petrográfico e por microssonda realizado nas lâminas, utilizadas neste trabalho, é
coerente com a descrição petrográfica do furo de sondagem de onde elas foram extraídas.
Dessa forma é perceptível a validade da petrografia realizada.

Considerando a literatura sobre a região provedora da amostragem, referente a forma de
aparecimento da Albita [6]e o visualizado na amostra, percebe-se leve discordância. A albita
na amostra sempre é encontrada em meio a cristais de quartzo e raramente associada a
microclina.

Os resultados das análises qualitativas advindas da utilização da microssonda eletrônica,
reforçam a idéia da boa petrografia realizada, como também ajudaram a sanar duvidas
referentes a minerais presentes, suas características observáveis e composição.

Os cristais de Albita estudada se apresentam em meio a uma massa de quartzo apresentando
maclas (geminação) polissintéticas e pouca alteração hidrotermal de micas e argilas por
alteração do plagioclásio.

6.2 Estudos De IF

Ao se analisar as inclusões mapeadas e descritas, é notável a correlação entre os dois cristais
de Albita estudados, pois a dimensão e a fração volumétrica gasosa nas IF são muito
semelhantes dentro dos cristais e entre eles. As dimensões médias das IF são de 4µm e 0,4 de
fração volumétrica gasosa.

Em relação às medidas termométricas desenvolvidas, interpretações semelhantes podem ser
realizadas. A temperatura de fusão da fase carbônica, ocorreu acompanhando uma
distribuição gaussiana centrada entre –56,6 e –56,7ºC, portanto interpreta-se que estas são
realmente fases carbônicas puras(CO2), algumas IF poderiam apresentar quantidades de
outros gases (CH4, H2S, N2.). O mesmo se aplica a homogeneização da fase carbônica, o que
confirma a tendência de estar composta por CO2 puro.

A partir da temperatura de homogeneização observa-se que estas estão distribuídas
principalmente em duas faixas distintas uma entorno de 350ºC e outra de 400ºC.
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Os resultados provenientes da utilização do MacFlinCor confirman que os fluídos são aqua-
carbônicos com salinidade média de 12,86%m/m em NaCl, fração molar de 0,044cm3/mol,
molaridade de 2,526 mo/L.

A fase carbônica apresenta baixa densidade de 0,324 g/cm3, volume molar de 135,718
cm3/mol e a densidade da fase aquosa associada a essa de 1,089 g/cm3.

Um resultado que ressalta durante a avaliação dos resultados para a homogeneização da fase
carbônica, foi referente às duas IF que tiveram seus valores rebaixados para sua inserção no
programa. Para estas o programa retornou os valores antes da modificação.Caso semelhante
ocorreu em outra IF, onde o programa retornou um valor de temperatura diferente da inserida,
sendo a resposta do programa superior.

Isso evidência a funcionalidade do programa, que diante de seus parâmetros de avaliação
julgou corretamente que o resultado rebaixado, ou erroneamente observando, não era cabível
ao sistema descrito pelas outras medidas.

A fase predominante nas IF é retratada com uma média de 0,815 e 0,148 de fração molar
respectivamente de H2O e CO2. Ao se analisar a dispersão dos resultados por IF(Figura 1), é
perceptível uma linha de tendência em todos os componentes, com diferentes graus de
expressão. Essa tendência demonstra a similaridade da gênese das duas populações de IF.

As isócoras de formação das inclusões apresentaram-se dispostas em quatro grupos, o mais
populoso com 8 IF e com inclinação 411, outra com 3 IF e inclinação de 320, mais uma com
220 e 6 IF e a ultima com 176 de inclinação e 3 IF. Em todas essas populações há IF dos dois
cristais de Albita de forma aleatória.

Gráfico 1 - Fração molar dos componentes nas IF´s
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7 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostram que o fluido estudado no plagioclásio é de composição aqua-
carbônica (H2O + CO2 + Na+ (+ outros sais?)) apresentando baixa densidade, salinidade
intermediária e elevada temperatura mínima de formação (~400ºC).

Não foi possível registrar a temperatura eutética do sistema sob estudo devido a pouca
visibilidade das IF a baixa temperatura. Porém, a criometria sugere que esta não deve ser
muito baixa (<-40ºC).

Se for confirmada a ausência de Ca2+ e Mg2+ (Inferida pela temperatura eutética do sistema,
provavelmente <40ºC) conclui-se com base nesse estudo preliminar que, os fluidos presentes
nas IF da albita encontrada no gnaisse avaliado aparentemente não oferecem riscos as paredes
de repositórios de rejeitos radioativos.

Futuramente estudos mais específicos serão realizados para a albita como, por exemplo,
análises quantitativas da sua composição química, registro da temperatura eutética, etc.
Sugere-se também que estudo semelhante seja efetuado para os demais minerais presentes no
gnaisse.

A metodologia apresentada e desenvolvida é considerada de grande relevância para a
avaliação de áreas aptas à implantação de repositórios de rejeitos radioativos e, portanto,
contribui para o desenvolvimento energético nuclear.
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