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RESUMO: Ocorrência e dosagem üe Sc e Y associados a hldroxl-
fosfates naturais ocorrentes em Pirocaua (MA) são estudadas sob o
ponto de vista químico-analítico (dosagem) e geoquímico (ocorrên-
cia). O método analítico empregado (fluorescêncla de raio-X) mos-
trou-se pleno de utilização; o estudo geoquímico ratificou esperadas
situações.

INTRODUÇÃO

A ocorrência de traços de Sc, Y e lantanídeos ass<mdos a
fosfatos naturais é bem conhecida (McConnell, 1973). Esp- s j;amen-
te, nos hidroxi-fosfatos desenvolvidos em certos perfis late v jos exis-
tentes na região nordeste do Pará e noroeste do Maranhão t. A jctou-se
Sc, Y (Oliveira e Schwab, 1980), assim como La, Ce e Nd U'-s a, Costa
e Schwab, 1980; Oliveira e Schwab, 1980).

O presente estudo diz respeito à detecção e à doa- # m de tra-
ços de Sc e Y em perfil laterftico ocorrente na assim der i ninada cha-
pada do Pirocaua (MA), mediante técnicas de fluorescence de raios-X.
Tanto os resultados analfticos como o comportamento quírrico (geoquí-
mico) dos elementos se encontram perfeitamente compatíveis com os
dados de literatura para tais casos.

PARTE EXPERIMENTAL

No procedimento analítico empregado (Müller, 1967) misturou-se
2 g de amostra com 0,4 g de parafina (para o caso do Y) ou com 1 g de
ácido bórico (para os casos de Sc e Y), homogeneizou-se em gral de
ágata, e submeteu-se à prensagem de cerca de 30 ton/cm2; as "pastl-

o

lhas* obtidas foram submetidas a radlaçôo de Cr (linha 2,291 A), utilí-

zando cristal de LIF (220, d = 2.014A), equipamento para fluorescêncla
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de raios-X (espectrômetro Philips mod. PW 1410/70) e fonte geradora
Philips mod. PW 1130/96; as leituras de contagem foram registradas
em gráfico (para a detecção) ou em impressora (para a dosagem).

Inicialmente foram preparadas "pastilhas" visando a detecção
de Sc e Y em 8 amostras previamente selecionadas e representativas
do perfil de hidroxi-fosfatos de Ca e AI associados, predominantemen-
te, à hematita, à goethita, à gibbsita. e resultantes de intemperismo
laterítico de rochas metamórficas (filitos/micaxistos do grupo Gurupi)
ocorrente na chapada do Pirocaua (MA). Posteriormente foram prepa-
radas 32 "pastilhas" visando dosagem de Sc e Y nas 8 amostras refe-
ridas, utilizando o método da adição padrão, com base nas contagens
de padrões a 1000 ppm. Testes precedentes, utilizando o mesmo mé-
todo de adição padrão, e realizados com 4 amostras, visando a dosagem
do Sc. mostraram resultados compatíveis, com erro relativo da ordem
de 1,9 a 2,5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 representa ilustrações das "pastilhas" preparadas vi-
sando detecção e posterior dosagem de Sc e Y por fluorescência de
raios-X. Tais preparações se mostraram excelentes não só para as ma-
nipulações, como também para o trabalho de registro das contagens.
As Figuras 2 e 3 ilustram os registros de detecção de Sc e Y em duas
amostras.

As leituras de contagem registradas na impressora, bem como
os respectivos resultados analíticos se encontram discriminados na
Tabela 1 . Calculou-se as concentrações dos elementos com base na
relação algébrlca (Müller, 1967)

CP
Cx =

onde Cx representa a concentração do elemento a ser determinado;
CP, a concentração do padrão adicionado à amostra; Np, a contagem
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líquida do elemento no padrão + elemento na amostra; e Na. a conta-
gem líquida do elemento na amostra. Na Tabela 1 também estão regis-
trados os valores numéricos dos respectivos "backgrounds". A média
aritmética das leituras de contagem menos o valor numérico do "back-

X)

Uaa M M .'•»•*.

FIG. 1 — Pastilhas utilizadas na fluorescência de raios-X para determinação dos ele-
mentos: I) Itrio; II) Escflndio nas amostras de hldroxi-fosfatos. Pirocaua (MA).

FIG. 2 — Dosagem por espectrome-
tria de fluorescência de ralos-X do
elemento escflndio em uma amostra
de hldroxl-fosfatos usando o método
de adição padrão. Pirocaua (MA).
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ground" representa os valores de Np e Na, que podem após serem uti-
lizados na expressão algébrica para o cálculo da concentração (Cx) do
Sc. Para o Y, deduz-se das leituras de padrão + amostra ou amostra
sem padrão a média aritmética dos valores de "background"; tais va-
lores representam Np e Na, que podem assim serem empregados na re-
ferida equação algébrica.

Em trabalho precedente (Siqueira, 1982; Siqueira e Lima, 1982).
descreveu-se o perfil característico de Pirocaua (MA), segundo estudo
geoquímico (alterações, elementos maiores, menores e traços) realiza-
do em 4 poços, cujas profundidades eram da ordem de 10 m; referido
estudo envolveu associações de elementos químicos com a mineralo-
gia. Em resumo, é possível esquematizar para o perfil estudado:

crosta ferruginosa
topo do perfil f

hematita
hidroxi-fosfatos de Al e Ca
hidroxi-fosfato de Al
goetíta, anatásio, quartzo, rutilo
(turmalina, hornblenda, granada, epídoto, mo-
nazita)

horizonte fosfático
hidroxi-fosfatos de Al e Ca
hidroxi-fosfato de Al
goetita. hematita, caulinita, gibbsita
anatásio, rutilo, quartzo
(turmalina, hornblenda, granada, epídoto, mo-
nazita)

horizonte caulínico
base do perfil I caulinita, gibbsita

anatásio, rutilo, quartzo
(turmalina, hornblenda, granada, epídoto, mo-

nazita)

O hidroxi-fosfato de Ca e Al predominante no perfil é a crandallíta-goya-
zita, mistura sólida de crandallita, CaAUPO<)2ÍOH)J.H2O e goyazita,
SrAIstPO^tOHh.HüO; o hidroxi-fosfato de Al predominante nesse mes-
mo perfil é a augelita, AI2PO,(OH)3.

Na crosta ferruginosa predominam a hematita (acima de 50%),
a crandallíta-goyazita e a augelita; também podem ser encontradas a
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FIG. 3 — Dosagem por espectrometrla de fluo-
rescência de ralos-X do elemento ítrio em uma
amostra de hidroxi-fosfatos usando o método de

adição padrão. Pirocaua (MA).

caulinita (em geral, menos de 3%), a goetita (menos de 5%), óxidos de
Ti (menos de 2%) e silicatos resistatos, já mencionados. No horizonte
fosfático dominam a augelita e a crandallita-goyazita. com alguma cau-
linita e, às vezes, um pouco de gibbsita; em certos níveis do horizonte
fosfático há quase ausência de goetita e hematita, mas sempre apare-
cem, embora algo irregularmente, os silicatos resistatos já referidos.
No horizonte caulfníco há diminuição de fosfato (onde "desaparece"
praticamente nos níveis mais profundos do horizonte) e crescente au-
mento de caulinita. Nos três horizontes, embora com aparentes des-
continufdades, ocorrem turmalína (dravita), hornblenda, granada, zircão,
estaurolita, epidoto e traços de monazita. Não se detectou a presen-
ça da esperada apatita, o fosfato de cálcio natural mais característi-
co — CajtPOJaíF, OH, Cl). Registre-se, porém, que também não se
atingiu a rocha de embasamento, onde a apatita muito provavelmente
se encontraria.

O presente relato é uma breve extensão do anterior, complemen-
tando um estudo de distribuição, envolvendo não só a técnica analítica
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da fluorescência de ratos-X que se mostrou perfeitamente compatível
na dosagem de Sc e Y, como também considerações química (geoquí-
micas) pertinentes.

Os resultados analíticos se mostram compatíveis com dados an-
teriormente observados em ocorrências semelhantes em Itacupim, no
Pará (Oliveira e Schwab, 1980). onde a apatita é facilmente identificá-
vel . Ali, os teores de Sc variam de 22 ppm (no horizonte de transição
entre um hornblendito e um horizonte caulínico) a 91 ppm (na crosta

TABELA 1 — Leituras de contagem e respectivos resultados analíticos. Dosagem
de Sc e Y. Amostras 1 a 8, oriundas de perfil de aJteraçio em M*
rocaua (MA).

1

2

3

4

Sc

59603
814

59622
4284
780

4347

91034
871

90626
7103
795
7142

89876
832

90047
3257
645
3203

95378
847

95586
4334
707
4491

ppm

64

75

30

41

Y

2760
9406
2526
2758
3116
2528

3330
17925
3679
3310
4068
2858

3932
23597
3455
4189
4952
3413

5635
39577
5067
5610
7887
4929

ppm

75

73

61

83

5

6

7

8

Sc

100914
871

101428
7160
751
7242

123762
801

123623
2488
631
2428

69957
680

70254
4137
617
4065

234305
916

234849
5877
630
5973

ppm

69

15

53

23

Y

4073
25312
3609
4162
6206
3542

3607
21368
3307
3680
4572
3239

5391
41627
4740
5348
8273
4584

4346
27620
3633
4292
6993
3776

ppm

123

66

100

125
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ferruginosa), passando por 66 ppm (no horizonte fosfático); os teores
de Y atingem maiores índices no horizonte fosfático (232 ppm) e me-
nores valores no próprio embasamento (58 ppm).

No trabalho aqui descrito, tanto o Sc como o Y parecem distri-
buídos de modo algo preferencial segundo uma determinada litologia.
Embora aparecendo concentrado nas partes mais superficiais da crosta
ferruginosa (amostras 1 e 2). o Sc apresenta-se também concentrado
no horizonte fosfático (amostras 5 e 7) com visíveis descontinuidades
(amostras 4 e 6). Também o Y aparece algo concentrado preferente-
mente no horizonte fosfático (amostras S e 7), embora com sugestiva
descontinuidade (amostra 6). A julgar pela comparação de resultados
entre Itacupim (Oliveira e Schwab, 1980) e Pirocaua (este trabalho), es-
tá parecendo que a litologia pode oferecer alguns subsídios válidos
para associações.

Mais sugestiva tal vez seja a correlação dos elementos com a
mineralogia. Embora não seja possível estabelecer correlação direta
com a apatita, em virtude da não-detecção do mineral no perfil estu-
dado, é válido considerar algumas aproximações observadas: (1) Sc e
Y parecem bem associados à crandallita-goyazita e, menos intensamen-
te, à augelita; (2) o Y se apresenta bem relacionado com a presença
de caulínita, embora haja descontinuidades; (3) Sc e Y também evi-
denciam certa correlação com os teores conjuntos de hematita + goe-
titã, não obstante as descontinuidades presentes; (4) como a variação
dos silicatos resistatos no perfil é bastante irregular, as associações
com turmalina (dravita), hornblenda, granada, epídoto, estaurolita, zir-
cão, monazita (traços) merecem apenas certa especulação.

Também associações de Sc3+ e Y3+ com AP+ podem ser leva-
das em conta, principalmente pelo fato de que o Al se apresenta na
ocorrência de Pirocaua também formando hidróxido insolúvel (a gibbsi-
ta). £ de se supor que devido às características químicas dessas es-
pécies, tanto os fosfatos insolúveis de Sc3+ e Y3+ como seus respecti-
vos hidróxidos, podem "coprecipitar" com fosfato ou hidróxido amor-
fos de Al, q»e dariam origem aos hidroxl-fosfatos (crandallita-goyazita,
augelita, wardita) e à gibbsita, AI(OH)3.

Pelo exposto, embora se reconhecendo ter havido certo enrique*
cimento de Sc e Y no perfil de alteração em Pirocaua (MA), não parece
de todo possível particularizar alguma associação já comentada, Infe-
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rindo-a como predominante, mas, ao contrário, parece melhor juízo con-
siderar que tais concentrações dos elementos estudados resultem do
conjunto de influências dessas associações. Acrescente-se o fato de
que, embora enriquecidos no perfil de alteração, Sc e Y guardam pra-
ticamente a mesma relação matemática existente na rocha-mãe (aqui
considerada metamórfica de baixo grau — Levinson, 1974).

O estudo de ocorrência e determinação de alguns lantanídios no
referido perfil de Pirocaua (Siqueira e Lima, 1982), distribuídos irregu-
larmente nos três horizontes considerados, segundo teores que variam,
predominantemente.

La — de 2 a 64 ppm
Ce — de 18 a 240 ppm
Sm — de 10 a 87 ppm
Eu — de 2 a 21 ppm
Dy — de 2 a 49 ppm

permitiu o estabelecimento de considerações geoquímicas semelhantes
à situação de Sc e Y. Aliás, é bastante previsível a associação de Sc
e Y com lantanídios (Rankama e Sahama, 1968).

O comportamento químico (geoquímico) de Sc o Y associados a
fosfatos naturais, aos lantanídios, ao Al, às argilas e ao intemperismo
químico em geral (lixiviação e enriquecimento) apenas segue situações
previstas e já registradas em literatura (vide, a propósito, Altschuler,
1980; Howard e Hough, 1979; Frondel et a i . , 1968, entre outros). Parti-
cularmente na região nordeste do Pará, nas ocorrências de Itacupim
(Oliveira e Schwab, 1980), Sc e Y foram detectados e determinados ao
lado de La, Ce e Nd; também na ocorrência de Pirocaua (MA), Siqueira
e Lima (1982), trabalhando com resultados analíticos oriundos de ati-
vação neutrônica realizados pelo Centro de Desenvolvimento da Tecno-
logia Nuclear (Nuclebrás, Belo Horizonte, MG), observaram associações
entre os lantanídios detectados (La, Ce, Sm, Eu, Dy) não só com P,
mas também com Al, Fe, Si, evidenciando características esperadas;
assim, seria de se prever ocorrência de Sc e Y nesses depósitos de
Pirocaua, como, aliás, se confirmou neste trabalho.

Tais considerações estão em conformidade com as característi-
cas químicas de Sc, Y e lantanídios. Enquanto Sc, Y e La são típicos
metais de transição tipo "d", os lantanídios iniciam preenchimento de
orbiatís "f", que os caracteriza particularmente. Semelhanças nota-
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veis, porém, ocorrem entre Sc3+, Y3+, La3+ e os lantanidios tripositl-
vos em geral; tais semelhanças estão estreitamente relacionadas com
a estrutura eletrônica e, consequentemente, com os raios iônicos e os
potenciais de oxidação dessas espécies (Mooller. 1963; Huheey 1978):

t O

raio iônico (A) potencial de oxidação. E"»
Sc3+ 0.68 2.08
Y3+ 0.88 2,37
La3+ 1,061 " 2,52
Ce3+ 1.034 2.48

Ho3+ 0.894 2,32
Er3+ 0.881 2.30

Lu3+ 0.848 2.25

Notadamente devido à semelhança de raios iônicos. o Sc3-+- guarda

maiores semelhanças com o AI3+ (0.66A), embora seu oxido S&Oj seja
mais básico do que o anfótero AI2O3; porém hidróxidos e fosfatos guar-
dam excelentes semelhanças de propriedades. Por outro lado. como
conseqüência do preenchimento de orbitais 4f entre os lantanidios, há
aumento de carga nuclear efetiva e conseqüente redução de tamanho;
a conseqüência dessa contração lantanidica é que Sc3+ e Y3+ apresen-
tam propriedades muito semelhantes a certos membros da série; assim,
enquanto o Y3+ se encontra com raio iônico entre Ho3+ e Er3+ e, por-
tanto, apresentando propriedades muito relacionadas entre si, o Sc3+,
cujo raio iônico é menor do que o do Lu3+, muito se aproxima deste
em suas propriedades: coordenação com ligantes, substituição em retl-
culados cristalinos, estabilidade de compostos, e tc . . .

Em função disso, Sc3+ e Y3+ podem substituir lantanidios em
reticulados; deve-se esperar porém que as espécies que apresentem
maiores raios Iônicos possam estabilizar em coordenação mais eleva-
da, razão porque predominam La e Ce em fosfatos e carbonatos na-
turais de Ca2+ (Moeller, 1963; Kapustin, 1977; etc...), cujos raios iôni-

cos para estruturas cristalinas sào 1,08A para coordenação 6 e 1.43A
para coordenação 12 (Whittaker e Muntus, 1970). £ razoável supor que
lantanidios (III), Sc3+ e Y3+ possam substituir parcialmente Ca2+ e

o o

Sr2+ (1,21 A em coordenação 6 e 1.48A em coordenação 12), em peque-
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nas quantidades, nos reticulados de fosfatos naturais, a exemplo do
que poderia ter ocorrido em Itacupim (Oliveira e Schwab, 1980) e Piro-
caua (este trabalho); some-se a isso o fato de que fosfatos de Sc3+,
Y3+ e lantanídios (III) apresentam baixos produtos de solubilidade, a
exemplo de fosfatos de Ca e Al .

Por outro lado, a natureza da rocha-mãe ocorrente em Pirocaua,
caracterizada segundo metamórfica de baixo grau, induz à aceitação de
que Sc, Y e lantanídios estejam fundamentalmente a ela associados, de
acordo com dados de literatura relativos à distribuição de elementos
traços (Levinson, 1974); neste caso, o cumprimento das regras de subs-
tituições isomorfas dizem mais respeito à influência da coordenação
octaédrica, predominante nos silicatos essenciais presentes em Piro-
caua, e aos critérios de estabilização do campo cristalino (Burns, 1970):
ou os ions Sc3+, Y3+ e lantanídios tripositivos sofreram processo de
enriquecimento algo semelhante (porém talvez não tão pronunciado)
ao ocorrido para Cr3+ e Ga3+, mediante intemperismo de silicatos es-
senciais da rocha metamórfica do embasamento e posterior concentra-
ção nas fases neoformadas (óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Ti, bem co-
mo caulinita, predominante em certo horizonte), ou permaneceram re-
sistentes à lixiviação e, portanto, diretamente associados aos resíduos
de silicatos essenciais presentes no perfil de alteração.

De qualquer modo, ratifica-se as considerações já apresentadas
de que constitui, aparentemente, melhor juízo a hipótese de que tais
concentrações de Sc e Y resultem do conjunto de influência dessas as-
sociações discutidas.
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