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RESUMO 

Os estudos da composição e migração de fluidos em rochas granitoides submetidas a eventos de deformação 

constituem um fator que deve ser considerado na escolha de áreas geologicamente favoráveis para construção de 

RANR, e podem tornar-se um excelente complemento para os projetos de barreiras de engenharia. Nesse sentido, 

as pesquisas sobre circulação de fluidos em minerais através de microfraturas, geradas ou dilatadas por 

aquecimento, são de grande importância visto que, através desses planos, poderiam fluir soluções potencialmente 

corrosivas naturalmente presentes nas rochas, que poderiam afetar as paredes do repositório. O objetivo da nossa 

pesquisa foi desenvolver uma abordagem acadêmica, comparando o comportamento de granitos deformados e 

não deformados, não estando relacionada a nenhum projeto CNEN de implantação de repositórios.  

Conclui-se que na escolha de sítios apropriados para construção de repositórios devem ser desconsiderados 

corpos graníticos submetidos a eventos metamórficos / deformação / hidrotermais, ou que estejam muito 

fraturados. Também deveriam ser descartadas as cúpulas de batólitos granitos que tenham sido submetidas à 

faturamento hidráulico. Ficou constatado que, por causa do aquecimento provocado pelas reações de decaimento 

radioativo, existe a possibilidade real de que a liberação de fluidos potencialmente abrasivos contidos nos 

minerais, nesse tipo de granitos, possa atingir e corroer as paredes dos repositórios e /ou embalagens.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na escolha de sítios apropriados para implantação de repositórios de rejeitos radioativos de 

alto nível (RANR) o conhecimento detalhado da geologia local exerce um papel fundamental. 

Na obtenção desses conhecimentos existem, pelo menos, quatro parâmetros relevantes a serem 

levantados: 1) Mapeamento geológico-estrutural detalhado e estudos de estabilidade tectônica; 

2) Estudos hidrogeológicos e de permeabilidade do corpo rochoso; 3) Estudos geofísicos 

(sísmicos, magnetotelúricos, etc) 4) Estudos petrológicos e geoquímicos das rochas 

hospedeiras do repositório (incluindo composição e comportamento dos fluidos presentes nos 

minerais dessas rochas). Estudos de mapeamento geológico-estrutural constituem o primeiro 

passo na implantação do RANR. A pesquisa hidrogeológica permitirá determinar parâmetros 

de fundamental importância, sobretudo às oscilações do lençol freático nas rochas hospedeiras.
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As determinações de permeabilidade permitirão estimar o grau de migração dos fluidos (no 

caso radioativo), o que depende do tamanho e extensão das fraturas e as dimensões dos 

espaços porosos intercristalinos. Em Yucca Mountain (RANR que está sendo construído nos 

USA) os estudos de permeabilidade foram feitos injetando uma corrente constante de ar 

pressurizado em blocos de rochas hospedeiras (M. T. Renpe, Carsbald, comunicação pessoal; 

YMP Home Page). Em termos de geofísica, o foco principal devem ser os estudos de sísmica e 

magnetotelúricos.   

Para as pesquisas petrológicas e geoquímicas de rochas são utilizadas metodologias 

amplamente difundidas que objetivam determinar as composições minerais e químicas das 

rochas visando estabelecer suas tendências evolutivas. Deve-se incluir aqui o estudo da 

composição e comportamento de fluidos em minerais. Essa linha baseia-se no estudo das 

soluções aprisionadas em microcavidades dos minerais, denominadas inclusões fluidas (IFs) e 

se aplica, principalmente, no estudo metalogênico de depósitos minerais.  

 

O estudo das IFs permite determinar a composição dos fluidos aprisionado nos minerais (ex. 

se são corrosivos, ou não) e as condições físico-químicas reinantes durante a cristalização ou 

recristalização do mineral que as contém [1]. Em termos de pesquisas sobre rochas 

hospedeiras de RARN, estudos de superaquecimento induzido em IFs permitem verificar a 

presença de microfraturas (muitas delas invisíveis à temperatura ambiente), e provocar a 

liberação e vazamento dos fluidos contidos nessas cavidades. Se esses últimos contiverem íons 

corrosivos – por exemplo Mg – ou ácidos o isolamento das paredes das embalagens de 

armazenamento do repositório (RANR) pode ser afetado, podendo ocorrer a dispersão de 

radionuclídeos. Estudos recentes mostram que, em rochas salinas (halita), a fase líquida das 

IF´s, quando submetidas a temperaturas de 200 /400ºC, durante períodos de 8 a 24 h, migram 

dentro do cristal no sentido do gradiente térmico, ao mesmo tempo em que a fase gasosa 

desloca-se no sentido oposto. Nessas condições, muitas IF atingiriam os limites do grão em 

pouco tempo vazando seu conteúdo na interface dos cristais. 

A migração de fluidos em minerais hospedeiros de RANR, sob condições de alta temperatura, 

tem sido motivo de discussão nos últimos anos, principalmente no âmbito do repositório a ser 

construído em Yucca Mountain. Publicações recentes sobre esse site abrem um leque de 

interrogações. Alguns autores, numa abordagem superficial, questionam até que ponto fluidos 

quentes, passando através dos corpos rochosos, poderiam originar problemas sérios ao RANR 

[2]. Outros ressaltam o fato de que a forma e o material utilizado na elaboração dos casks que 

contêm substâncias radioativas os tornariam imunes a vazamentos de líquidos radioativos, 

colisões, explosivos, fogo e água [3, 4, 5]. 

 

O objetivo da nossa pesquisa foi desenvolver uma abordagem acadêmica, não relacionada a 

nenhum projeto CNEN de implantação de repositórios, focando a composição e migração de 

fluidos presentes em rochas granitoides, tentando verificar se representam algum tipo de risco 

para as paredes, ou barreiras de engenharia de um RARN.  

Para efeitos comparativos foram selecionados dois grupos diferentes de granitos: (1) rochas 

totalmente preservadas, que (após sua formação) não foram submetidas a nenhum evento de 

deformação posterior; e (2) rochas que, após sua cristalização, foram submetidas a eventos 

deformacionais naturais. As amostras de granitos não deformados são provenientes de dois 

maciços que comprovadamente foram preservados de eventos tectônicos ou metamórficos 

desde sua formação.  Já as amostras de granitos deformados (gnaissificados) provêm de 

complexo granito-gnáissico submetido a evento tectônico, com zonas de cisalhamento 
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associadas. Para as duas variedades sob estudo existe uma boa base de dados geológicos que 

permitirão alavancar os estudos que aqui são apresentados.  

  

 

 

2. A MIGRAÇÃO DE FLUIDOS EM ROCHAS GRANÍTICAS 

 

  

Estudos de inclusões fluidas em rochas para a escolha de sítios geológicos passíveis de 

implantação de RANR são relativamente pouco frequentes, e têm sido desenvolvidos em 

diferentes ambientes: rochas calcárias, graníticas, vulcânicas, metamórficas de baixo grau e 

domos salinos [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  

Em termos de RARN implantados em ambientes geológicos, considera-se que o calor gerado 

pelo decaimento isotópico de rejeitos radioativos pode gerar um aquecimento superior a 300ºC 

nas rochas encaixantes. A expansão termal, quando favorecida pela porosidade, pode gerar 

condições de stress, e até microfraturamentos, com a consequente liberação dos fluidos 

naturalmente presentes nos minerais das rochas. 

Assim sendo, em ambientes do tipo granitoide, deve-se ter o cuidado de verificar a presença, 

ou não, de setores fraturados (cisalhados), que favoreçam a circulação de águas subterrâneas, 

fato que comprometeria sua utilização como repositório. Interessante observar que, nas rochas 

granitoides (e em carbonatitos), podem estar presentes produtos hidrossalinos fundidos que se 

solidificaram e fluidos de alta salinidade (até 70% equivalente em peso de NaCl), onde o íon 

Mg pode aparecer, embora de forma subordinada [8, 14, 15].  

Recentemente foram desenvolvidos estudos de superaquecimento durante longos períodos (55 

e 365 dias) em quartzo [15], mineral comum em ambientes granitoides e vulcânicos. Nessas 

pesquisas ficou demonstrado que, ao longo do eixo C dos cristais, sob condições de 

temperatura de 275ºC, ocorre uma migração de IFs. Os autores dessa pesquisa constataram 

que essa migração é suficiente para que os fluidos atinjam o espaço intergranular no período 

de um ano, vazando seu conteúdo.  

 

Com esse intuito foram desenvolvidos testes nas duas variedades mencionadas de granitos. A 

metodologia de trabalho utilizada incluiu as seguintes etapas: 1) estudo modal de lâminas 

petrográficas de granitos de dois setores diferentes; 2) estudo petrográfico e mapeamento das 

inclusões fluidas presentes no quartzo dessas lâminas, com luz normal e infravermelha; 3) 

testes microtermométricos de determinação composicional das fases iônicas presentes nas 

soluções das inclusões fluidas. Para isso foram feitos estudos de criometria e aquecimento, – 

180°C até 600°C em platina microtermométrica Linkam, com o intuito de determinar  a 

composição das soluções e verificar quais os íons (ex. K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Fe

2+
 e, sobretudo, Mg

2+
) 

que poderiam estar presentes nos fluidos aquosos e nas fases sólidas saturadas; e 4) estudos de 

migração de fluidos, utilizando platina Fluid Inc, para testes de aquecimento controlado até 

400ºC. As análises foram complementadas por estudos da composição fases moleculares 

utilizando microssonda-Raman. 

 

2.1.  Resultados em Granitos Não Deformados 

 

Os estudos foram desenvolvidos em IFs de quartzo magmático de dois granitos anorogênicos, 

totalmente preservados, que não foram submetidos a eventos deformações posteriores ao 
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processo de cristalização. Foram estudadas as fácies mais representativas dos corpos: 

Anfibólio-Biotita-monzogranito, Biotita-monzogranítico, Biotita micro-granito leucocrático, 

além de amostras da cúpula greisenizada.   

Os monzogranitos contem valores modais médios de 33,5% de quartzo e quase 60% de 

feldspatos (plagioclásio e feldspato potássico). Os feldspatos apresentam escassas IFs 

diminutas (<10 microns), que não foram estudadas considerando o pequeno tamanho. 

Entretanto, o quartzo apresenta inclusões multifásicas compostas por uma fase aquosa 

hipersalina (salmoura de H2O + NaCl ou MgCl2) formadas por fluidos magmáticos, onde as 

salinidades podem atingir 35% em peso de NaCl.   

O biotita-micro-granito leucocrático é composto basicamente por quartzo (até 35% modal) e 

feldspatos (57%), com teores variáveis de biotita e clorita (até 4,6%) (Figura 1). Os fluidos 

encontrados nas inclusões são tardios, e compostos por uma fase áqueo-carbônica de baixa 

salinidade. A fase aquosa é provavelmente formada por H2O+ NaCl + KCl., ao tempo que a 

carbônica apresenta CO2 e teores variáveis de CH4. No quartzo da cúpula greisenizada dessa 

variedade foram encontrados fluidos similares. Deve-se observar que o volume de IFs 

encontrada na cúpula é bem maior daquele observado nas outras fácies.   

 

 
 

Figura 1: Granito não deformado fácies biotita-micro-granito leucocrático. Nota-se a 

ausência de fraturas nos cristais de quartzo. (A) Nicóis paralelos; (B) Nicóis cruzados.  

 

Durante os testes de aquecimento, até 400ºC, efetuados no quartzo e feldspatos das fácies 

monzograniticas, não foi observada migração de fluidos, nem sequer ao longo dos planos de 

fraturas. Assim mesmo, nos cristais estudados não foi observada a aparição de micro-fraturas 

durante o aquecimento. Já no quartzo do biotita-micro-granito leucocrático foi observado um 

comportamento similar. 

Entretanto, na cúpula greisenizada dessa última variedade, durante o aquecimento controlado 

foi observado o surgimento de microfissuras, antes imperceptíveis, pelas quais vazou o fluido 

contido nas inclusões fluidas. Essas novas microfissuras, certamente formadas por dilatação 

durante o aquecimento, conectaram-se com micro-fraturas já pré-existentes, facilitando a 

migração dos fluidos áqueo-carbônicos em direção ao espaço inter-granular.  
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2.2. Resultados em Granitos Deformados 

 

Para os estudos foi escolhida como área teste uma fácies sienogranítica preservada do Granito 

São Timóteo, que caracteriza a associação magmática da Província Uranífera de Lagoa Real 

(BA). Após a intrusão e posicionamento do corpo granítico, toda a área foi afetada pelo evento 

deformacional Brasiliano, de idade Neo-Proterozoica. Regionalmente o corpo aparece muito 

fraturado e associado a extensas zonas de cisalhamento que podem ter permanecido ativas 

após o evento de deformação. Assim sendo, o corpo escolhido é extremamente representativo 

de granitos submetidos à deformação local e regional.  

As amostras estudadas foram coletadas no setor sul, o menos afetado pela deformação e 

apresentam a seguinte composição modal: 32% de quartzo, 46% de Feldspato Potássico, 15% 

de Plagioclásio e 7% de minerais máficos (hastingsita, biotita, titanita e ilminita) (Figura 2). 

De modo geral, observam-se duas variedades de quartzo: (1) cristais mais leitosos que 

aparecem associados aos feldspatos; e (2) quartzo claramente recristalizado, tardio, que 

aparece junto com a albita recristalizada e biotita. 

 

 
 

Figura 2: Granito deformado fácies sienogranítica  (nicóis cruzados). Em (A) e (B) são 

apresentados cristais de quartzo recristalizado (com fraturas) onde foi observada a 

migração de fluidos durante os testes de aquecimento. 

 

Os testes de aquecimento no quartzo leitoso, e feldspatos, que aparecem intimamente 

associados e com raras IFs (<10microns), não evidenciaram sinais de migração de fluidos, 

embora atingindo temperaturas de 420ºC.   

Já no quartzo recristalizado, os resultados foram notavelmente diferentes. Os cristais 

apresentam alta densidade de inclusões preenchidas por fluidos áqueo-carbônicos de 

salinidade intermediaria onde podem estar presentes Mg e Ca, com uma fase carbônica 

composta de CO2 quase puro.  Os testes mostram claramente que o fluido áqueo-carbônico 

aprisionado nas inclusões fluidas começa a vazar a temperaturas em torno dos 300ºC. O 

processo é favorecido pela aparição de micro fraturas, até então invisíveis, que se conectam 

com planos de fraturas preexistentes, favorecendo a expulsão dos fluidos para o espaço inter 

granular e para o exterior. Por esses planos foi verificada a circulação de um volume notável 

de fluidos, que continua ativo durante horas enquanto a temperatura permanece acima dos 

300ºC (Figura 3). 
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Foi feito um cálculo do volume do fluido que efetivamente poderia expelir essa rocha granítica 

quando submetida a isotermas de calor na faixa de 250 / 400ºC. Para isso foi considerado que 

a proporção de quartzo recristalizado não ultrapassa o 50% do total do valor modal desse 

mineral (cálculo bastante conservador). O mapeamento detalhado indicou que o tamanho 

médio ponderado das inclusões é de 9 µm (podendo variar entre 1e 30µm). Considerando que 

a maior parte das IFs são retangulares, ou aproximadamente quadradas, foram consideradas 

como cúbicas para cálculos de volume. Os resultados mostram que 1 m³ de rocha granítica, 

sob aquecimento, poderia liberar um volume mínimo de 10ml de fluido áqueo-carbônico, 

podendo conter teores variáveis de Mg e Ca. Ficou claramente verificado que esse volume 

liberado poderá aumentar exponencialmente em setores pontuais do granito onde predomina 

amplamente o quartzo recristalizado, e em áreas com micro veios milimétricos tardios de 

quartzo. 
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Figura 3: Migração de fluidos áqueo-carbônicos durante os testes de aquecimento em 

quartzo recristalizado do Granito São Timóteo, fácies sienogranítica. As setas indicam o 

sentido da migração. Os testes mostram claramente que o fluido áqueo-carbônico 

aprisionado nas inclusões fluidas começa a vazar a temperaturas em torno dos 300ºC. 

Nessa temperatura, a liberação de fluidos ocorre rapidamente. O intervalo entre a 

primeira e a última foto foi de 30 segundos. As manchas de cor acinzentado são fluidos 

em movimento. As escuras são fraturas em processo de dilatação. Os fluidos escoam 

pelas fraturas e atingem rapidamente o espaço entre cristais (inter-cristalino). 
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3. CONCLUSÕES 

 

Os estudos da composição e migração de fluidos em rochas granitoides submetidas a eventos 

de deformação constituem um fator que deve ser considerado na escolha de áreas 

geologicamente favoráveis para construção de RANR, e podem tornar-se um excelente 

complemento para os projetos de barreiras de engenharia. Nesse sentido, as pesquisas sobre 

circulação de fluidos em minerais através de microfraturas, geradas ou dilatadas por 

aquecimento, são de grande importância visto que, através desses planos, poderiam fluir 

soluções potencialmente corrosivas naturalmente presentes nas rochas, que poderiam afetar as 

paredes do repositório.  

 

Os minerais (quartzo e feldspatos) dos corpos graníticos não deformados aqui estudados, 

quando submetidos a testes de aquecimento de até 400ºC, não evidenciaram sinais de 

migração de fluidos. Já nas cúpulas desses granitos, pelo fato de terem sedo submetidas a 

faturamento hidráulico, foi observado o surgimento de microfissuras, pelas quais vazou o 

fluido contido nas inclusões fluidas. Com relação aos testes desenvolvidos nos corpos 

deformados, observamos que em todas as amostras foram verificados sinais claros de 

migração de fluidos durante o aquecimento. 

 

Conclui-se que na escolha de sítios apropriados para construção de repositórios devem ser 

desconsiderados corpos graníticos submetidos a eventos metamórficos /de deformação, ou que 

estejam muito fraturados, a exemplo dos estudados em Lagoa Real onde absolutamente todos 

os corpos graníticos estão em sítios submetidos à deformação e/ou localizados perto de 

grandes zonas de cisalhamento. Também deveriam ser descartadas as cúpulas de batólitos 

granitos que tenham sido submetidas à faturamento hidráulico.  

 

O motivo principal é que pela ação dos eventos geológicos de deformação, e/ou circulação de 

fluidos hidrotermais ao longo do tempo geológico, existe a possibilidade dessas rochas 

incorporarem quantidades variáveis de soluções tardias. Essas, posteriormente, mediante 

aquecimento induzido (ex: provocado pelas reações de decaimento radioativo dos rejeitos do 

repositório), poderão migrar e vazar no espaço inter-cristalino através de planos de 

microfratura. As soluções áqueo-salino-carbônicas quentes, potencialmente abrasivas, a 

exemplo das estudadas nos fluidos dos granitos deformados, poderiam ser liberadas em 

pequenas quantidades (ex.10ml por m³). Entretanto, ficou constatado que existe a 

possibilidade real de que a liberação de fluidos possa ser exponencialmente maior em setores 

pontuais, fato que poderia contribuir para corroer embalagens metálicas (ou até vidros de 

borosilicato) utilizados nos RANR. Finalmente, é bom salientar que, no Brasil, as variedades 

de corpos magmáticos deformados/metamorfizados predominam amplamente sobre os não 

deformados. 
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