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RESUMO: Estudos sobre padronização da amostras geológica» tõm
sido alvo de novos trabalhos analíticos, que contribuem assim ro
fornecimento de dados referentes aos teores dos elementos maio-
res, menores e traços em amostras. Toinudas como padrões do
referência, incluem-se silícatos e materiais de superfície, sendo ca-
tes últimos menos abundantes, saliantando-ae, no entanto, os pa-
drões de bauxlta NbS-69-a. NbS-69-b e NbS-697 (U.S.A.) e BxN
(França); de solos SO-1, SO-2, SO-3, SO-4 (Canada) e Soil 5 (Interna-
cional). Contribuições adicionais à geoquimica analítica serão obti-
das através de um trabalho objetivando a padronização do amostras
de materiais intemperizados. Estão sendo assim determinados os
teores de componentes maiores (SiO2, Al^Oj, Fe3O, e voláteis), me-
nores (TiO2. P2O5) e traços (Cu, Pb, Zn, NI, Co, Mn, Y, Zr, NI). V o
Mo) em duas amostras de basaltos alterados, três amostras de bau-
xita e duas amostras de solos. Entra os métodos analíticos apücn-
dos nessa fase preliminar constam os métodos clássicos (çiravimó-
tricôs e titrímétrícüs), colorlmétrlcos e de fluorescência de raius-X.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é preparar materiais de superfície pa-
ra serem utilizados como amostras padrões, pois são ainda bem res-
tritas na literatura, referências com respeito a existência desses ti-
pos de padrões. Tem-se apunas os padrões de bauxita, americano
(NBS-69.a, NBS-69.b e NBS-697) e francês (BXN); de solos, cannier -,
(So-1, So-2, So-3 e So-4) e intemaciorul (Soil-5). Sendo estes padiõe:,
analisados em termos dos elementos maiores, menores e alguns :-?J-
ços- Ni, Co, Mn, Cu, Pb e Zr (Abbey, 1977; 1980).

Assim, devido a grande necessidade de um maior número ifa rn-
drões desse tipo, foi iniciado então um trabalho, que viabilizei obter du
materiais intemperizados, amostras padrões de referência Dessa for
ma, estão sendo padronizadas, três amostras de bauxita (BA-1, BA-2 «
BA-3), duas amostras de solos (SoG-1 e SoG-2) e duas amostras du ba-
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salfos alterados (BS-1 e BS-2). Nesse estudo, cada amostra será ana-
lisada aproximadamente 20 vezes para os elementos maiores, menores
e alguns traços (Cu, Pb. Mn, Ni, Co, Cr, Y, Zr, Nb, V, Mo e B).

Entre os métodos de análise química que serão utilizados, cons-
tam: métodos clássicos- gravimétricos e titrimétricos (para os elemen-
tos maiores); colorimétrícos (menores e traços); absorção atômica e
fluorescência de raio-X (elementos traços). Sendo aqui apresentados
apenas os resultados preliminares por absorção atômica e fluorescên-
cia de raio-X.

ANALISE POR ABSORÇÃO ATÔMICA

Entre os elementos a serem analisados por este método, estão
incluídos o Cr, Co, Ni, Cu, Pb e Mn. Sendo por enquanto obtidos re-
sultados apenas para os quatro primeiros elementos.

As soluções des amostras foram preparadas segundo a técnica
modificada de Longmyr e Paus, 1969 (in Verbeck, 1982), onde se utili-
za uma abertura ácida (HF + H3BO3 + HNO3 + HCI). Nas primeiras
analisas realizadas foram obtidos bons resultados (comparação com
as amostras padrões BHVO e AGV-1), sendo os teores desses elemen-
tos apresentados na tabela 1. Observando esses teores pode-se veri-
ficar que os resultados obtidos em cada tipo de material são perfeita-
mente compatíveis com os dados existentes na literatura. Tem-se as-
sim como exemplo os teores de Cr, Co e Ni nas amostras de bauxita
(provenientes de basaltos), são mais ou menos equivalentes aos teores
de outras amostras tie bauxita também oriundas de rochas básicas.

ANALISE POR FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X

Na preparação das amostras para análises dos elementos Y,
Zr, e Nb, utilizou-se 2 gr de amostra mais 1 gr de H3BO3. A partir des-
ta mistura, algumas etapas foram efetuadas (homogeneização e pren-
sagem) a fim de se obter as pastilhas. Nas medidas das intensidades
fluorescentes para esses elementos, utilizou-se um Espectrômetro da
PHILIPS PW — 1410/70. Um tubo de ralos-X com anodo de Cr, operan-
do a 60 KV e 40 mA foi usado com colimador fino, um cristal ÜF (200)
e um contador de centilações. O tempo de contagem foi 20 segundos
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tanto para as posições dos picos como para as posições dos back-
grounds .

As intensidades fluorescentes foram medidas para o YKa. NbKa
e ZrKfJ. O ZrK(3 foi medido por apresentar uma reflexão bem pronun-
ciada (Fíg. 1), evitando assim de se fazer correções posteriores. Se
fossem medidas as intensidades fluorescentes para o ZKa, cs cote-
ções para as coincidências dos picos ZrKa + SrK(J deveria ser feita.
Na amostra SoG-1 foi necessário se fazer correções devido a presença
do Rb. Mediu-se dessa maneira em uma amostra sintética contendo
somente Rb, as intensidades fluorescentes do RbKa e RbKfJ e com es-
tes valores determinou-se a razão entre RbKa e RbK(3, sendo obtido um
valor constante igual a 3,828. A partir deste dado fui eliminado a con-
tribuição da intensidade do RbK3 que se adicionava ao YKa.
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FIG. 1 — Dosagem por espectrometria de fluorescêncla de ralos-X dos elementos
Zircônio, Nióbio e (trio em uma amostra de Bauxita.
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FIG. 2 — Inverso do coeficiente de absorção de massa teórico ( 1 / ) versus absor-
ção relativa das amostras padrões. **

Correções dos efeitos de matriz — Essas correções foram feitas
de acordo com a técnica aplicada por Quisefit et alii (1979), que utili-
zam um método para análise de elementos traços que corrige, cs efei-
tos de matriz quando não se tem disponibilidade de amostras padrões
de composição semelhante às das amostras a serem analisadas. Na
aplicação desse método foram utilizados os seguintes padrões interna-
cionais: GSP-1, NIM-G, GH, STM-1, NIM-L, AGV, G-2 e GA. Algumas
modificações foram feitas e em resumo tem-se:

a) Cálculo dos coeficientes de absorção de massa teórico para as
amostras padrões:

nT = M,Fe2O3 + (iFeO + /ASÍOJ + /iCaO + /iMgO + uK2O + \
+ uJíOa + UP2O5 + MMn0 + MH2O* + nH2O-
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b) Medidas das absorções relativas para as amostras e padrões.

c) Determinação dos coeficientes de absorção de massa para as amos-
tras analisadas (Fig. 2).

d) Correções das intensidades fluorescentes medidas para os padrões
e amostras analisadas: I = Im x |iT

c
Sendo I = intensidade corrigida e i = Intensidade medidac m

e) Determinação das concentrações dos elementos Y. Zr e Nb nas
amostras analisadas (Fig. 3).

FIG. 3 — Curva de calibração — Intensidade corrigida (l0) versus concentrações
das amostras padrões.
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TABELA 1 — Teores dos elementos Cr, Cu, Co e Ni (ppm).

Amostras

BAL-1
BAL-2
BAL-3
SoG-1
SoG-2
BS-1
BS-2

Cr

266
222
222
22
22
66
22

Cu

16
16
16

124
76

222
124

Co

138
100
120
50
50

240
80

NI

50
74
65
50
58

130
46

TABELA 2 — Concentrações dos elementos Y, Zr e Nb nos padrões utilizados a
amostras analisadas (ppm).

Padrões

GH
AGV-1
NIM-G
GSP-1
STM-1
NIM-1
G2
GA

Amostras

BAL-1
BAL-2
BAL-3
SoG-1
SoG-2
BS-1
BS-2

ZrKJJ

150
220
300
500

1200
__
—
—

1245
1173
1002
190
650
nd
nd

NbKa

_

—
53
29

255
1002

—

—

72
51
51
28
22
nd
nd

YbKa

70
16

100
24
—
—
11
17

44
50
43
21
31
nd
nd

( — ) = não determinado
(nd) = não detectado
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CONCLUSÕES

A não detecção do Y, Zr e Nb nas amostras da basaltos altera-
dos deve-se aos teores de ferro que nessas amostras se apresentam
muito elevados (cerca de 45% de FeaOj), em conseqüência, não ocorre
as emissões das intensfdades fluorescentes para esses elementos.

Na continuação desse trabalho será feito um refinamento do mé-
todo de análise para os elementos traços, especialmente ao adotado
por Fluorescência de raio-X.
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