
SOCIEDADE BRASILEIRA
DE GEOQUIMÍCA

Volume II



!°CBGq
.Vol. 2, pp. 303-310(1987)

DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS NA DETERMINAÇÃO DF,
ELEMENTOS DE TERRAS RARAS EM MATERIAIS GEOLÓGICOS

Noêmia Maria Pereira de Moraes - IPEN/CNEN/SP
Maurício Hiromitu Kakazu - JPEN/CNEN/SP

Subba Iyer - IPEN/CNEN/SP

ABSTRACT
This work presents a comparative study between instrumental. neu-

tron activation analysis, inductively coupled plasma emission spe<=trome-
try and mass spectrometric isotope dilution techniques. Come advantages
and disadvantages of the techniques are presented, depending on. tTke type
of the analysis required.

Emphasis in give upon mass spectrometric isotope dilution,, and so-
me procedures for the development of this technique are presented1. This
methodology is being established by the nuclear and. isotopic geology
group of the IPEN.

RESUMO
Este trabalho diz respeito .a proposta do.estudo comparativo) entre

as técnicas de análise por ativação neutrônica instrumental, análise por
espectroscopia de emissão por plasma e a diluição isotópica por espectro
metria de massa. Dessa forma são apresentados algumas vantagens e? desvan"
tagens das técnicas, dependendo do tipo.de análise requerida. ~~

Ênfase especial é dada a técnica de diluição isotõpica por espec-
trometria de massa, sendo apresentados alguns procedimentos necessários
para o desenvolvimento desta, e que atualmente vem sendo estabelecidos
pelo grupo de geologia nuclear e isotópica do IPEN. '

1 . INTRODUÇÃO
O desenvolvimento recente de técnicas analíticas tem possibilitado

as determinações precisas e exatas de elementos de terras raras em vá-
rios materiais geológicos, mesmo a concentrações muito baixas.

Considerando—se que estes elementos possuem características quími-
cas similares e sejam portanto de difícil- separação individual, tem-se
conseguido na maior parte, avanços baseados nas propriedades físôLcas dos
elementos, o que contribuiu no desenvolvimento rápido da geoquímã.ca de
terras raras, onde a medida e a'interpretação do fracionamento químico
são usados na solução de problemas petrográficos, além da aplicação im-
portante que é a datação pelo método samãrio-neodímio..

Os dois métodos geralmente empregados na. determinação de elementos
de terras raras são a análise por ativação neutrônica instrumental e a
diluição isotópica por espectrometria de massa. Uma técnica que vem sur-
gindo e a espectrometria de emissão por plasma. Esta técnica tem jnuita
potencialidade e alguns laboratórios já vem empregando-a em anãULse de
rotina. . ' _ _ _

Além destas, outras técnicas são utilizadas comor. fluoresoencia de
raios-X, espectroscopia de absorção atômica, etc...

O objetivo do grupo de geoqüímicà nuclear e isotópica do KE/IPEN é
estabelecer e otimizar os três métodos analíticos para a determinação de
elementos de terras raras e aplicar estas técnicas era vários projetos
geoquímicos de terras raras em rochas de alto grau metamórfico e também
em rochas de Cintorões de Rochas Verdes. • * •

Atualmente está sendo desenvolvida e estabelecida a técnica de di-
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luiçao isotopica por espectrometria de massa. ~ : —

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS MÉTODOS ANALÍTICOS
Os três métodos que serão estabelecidos de modo rotineiro são,: anâ

lise por ativação neutrônica instrumental, diluição isotopica por'espec-
trometria de massa e espectroscopia de emissão por plasma.

A análise por ativação neutrônica instrumental é uma técnica rápi-
da e empregada pelo grupo do Condiè (1981a, 1981b) nos estudos geoquími-
cos. Além de alguns elementos de terras raras, podem ser determinados ou
tros elementos tais' como: urânio, tõrio, tântalo, háf nio, etc..'.' • "~

Estudos geoquímicos de'elementos de terras raras em Ciritorões de
Rochas Verdes Proterozóico na Guiana foram feitos pela técnica de análi-
se por ativação neutrônica instrumental no laboratório de Radioquímica
do IPEN {Choudhuri et ai, 1984 e 1985).

As técnicas já foram desenvolvidas e para a sua utilização de modo
rotineiro está em desenvolvimento um sistema de aquisição e processamen-
to de dados automatizado em espectrômetro gama Ge (Li) disponível em nos_
so laboratório de Caracterização Isotopica, do Departamento de Processos"
Especiais do IPEN. Dessa forma'pode-se desenvolver o programa de computa
ção para selecionar os fototipos, fazer correções do background, inter fã_
rências, cálculo da área dos picos e concentração, dos elementos, preci-
são da análise, etc... . .

Com a técnica de analise por ativação neutrônica instrumental pode_
mos medir pelo menos seis elementos do grupo de lantanídeos, com uma pre
cisão que varia entre 5 a 10%.

A técnica de espectroscopia de emissão por plasma para a determina
ção de elementos de terras raras em rochas está sendo desenvolvida e ja~
foram realizadas algumas medidas e obteve-se uma precisão de 5% com es-
pectrogrãfo Jarrel Ash modelo Atomcomp série 800. Essa técnica foi basea_
da na separação total do grupo de elementos de terras raras por coluna
de troca catiõnica (resina Dowex 50W x 8 ) , usando ácido nítrico como
eluente (Crock et ai, 1982 e 1984). Pretende-se estudar o efeito de adi-
ção padrão e adotar um padrão secundário de rocha como referência para
verificação constante da exatidão do método.

2.1. TÉCNICA DE DILUIÇÃO ISOTOPICA POR ESPECTROMETRIA DE. MASSA
A técnica de diluição isotopica por espectrometria.de massa (Kaka—

zu, 1980) consiste na medida de variação da composição isotopica de um
elemento numa amostra, causada pela adição de um traçador. Essa variação
medida está relacionada â concentração do elemento na amostra. O traça-
dor empregado é constituído geralmente por um isotõpo estável do elemen.-.
to, e com composição isotopica diferente do elemento na amostra.

. Basicamente às operações envolvidas são:
a) adição de uma alíquota de uma solução do traçador de concentra-

ção conhecida'a uma"alíquota da amostra. Esta mistura deve ser realizada
cora base no peso para obtenção de medidas precisas;

b) dissolução da amostra e mistura completa da solução resultante
para assegurar equilíbrio isotõpico entre o traçador e a amostra;

c) separação química do elemento;
d) medida da composição isotopica por espectronetria de massa . e

cálculo da quantidade do elemento na amostra.
Para o desenvolvimento da técnica de diluição isotopica por espec-

trometria de massa, já foram realizados os estudos preliminares sobre a
emissão termoiõnica dos elementos de terras raras polisotópicos, estudos
do método de dissolução de rochas juntamente com a separação química,
bem como a calibraçãode traçadores isotõpicos utilizados nas medidas
por espectrometria de massa.

A seguir serão descritas sucintamente algumas das etapas em desen-
volvimento :

a) Processo de dissolução das rochas (Patchett et ai, 1980)
A msitura amostra e traçador é atacada primeiramente com ácido

nítrico e ácido fluorídrico concentrado numa bomba de digestão composta
de um becker de teflon revestido com aço inoxidável e colocada em mufla
a 160°C durante 18'horas.. Este tratamento se faz necessário devido . aos
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«lenientos de terras raras estarem presentes geralmente cai» Eãnrorais mui-
to resistentes como zircão, apatita, wmazita, etc....

Ãpos este procedimento' a mistura ê submetida a ums evaporação para
eliminar o silício. Em seguida o resíduo ê redissolvido caíra ácido- perclõ
rico e ácido nltrico para eliminar o excesso de ácido fluoríclri.co presen
te. Este çrocedimento ê normalmente repetido para garantii- a. ' eliminação
total de ácido fluorídrico.

A seguir o resíduo é dissolvido com ácido clorídrico 12M ou nas
condições necessárias para o início do processo de separação química. O
esquema de dissolução de amostra pode ser melhor visualizado na figura 1
(Esquema do procedimento de dissolução das amostras).

. •b) Calibração de colunas de trona iônica para a separação de ele-
mentos dè terras raras com o uso'de radioisõtopos.
Foram testados dois métodos jiara separação de alguns lantaní-

deos em amostras simuladas. Em ambos os métodos a separação de fração
dos lantanídeos da amostra é realizada em resina aniõnica AG 1x8 na for-
ma C£~ utilizando-se ácido clorídrico 12M.

Método 1:
- Separação de bário dos elementos lantanídicos.-era resina de

tr.oca ahiônica AG 1x8 (200-400 mesh) na forma WOT, utilizando
-se como èluente uma solução 90% de ácido acético glacial/10%
ácido nltrico 0,01M.

- Separação dos elementos lantanídicos individuais era resina de
troca aniõnica pré—condicionada com metanol 9 0%/ácido nítricô
5,25M 10%', utilizando-se como eluente metanol SO^/ácido nítri^
co 10% para concentrações diferentes de ácido nltrico.

Este método não apresentou resultados satisfatórios devido princi-
palmente ao grande volume de eluente utilizado para separação de bário
dos lantanídeos, e pela não obtenção de frações puras dos elementos lan-
tanídicos de interesse..

Método 2:
- Separação dos elementos lantanídicos individuais: é realizada

através de resina de troca catiõnica AG 50Wx8 utilizando-se
como eluente o ácido a-hiclroxi-isobutírico (a-HIBA) ,

Como este método apresentou resultados bem satisfatórios; continua
—se novos estudos na tentativa de melhorar a separação química utilizan-
do-se o mesmo princípio aplicado „ Na figura 2 pode-se observai: a separa-
ção química de alguns elementos de terras raras testados.

c) Calibração de traçadores isotópicos dos elementos de terras ra-
ras .
Os padrões espectrogrãficos de terras raras utilizados para ca-

libração dos traçadores isotõpicos são calcinados em mufla a 700°C a pe-
so constante. Em seguida prepara-se a solução de traçador, padrão e mis-
turas» Normalmente são analisadas três misturas para cada calibração.

A tabela I mostra os traçadores isotõpicos e as respectivas ra-
zões a serem utilizadas no método de diluição isotõpica por espectrome-
tria de massa.

c.1) Cálculos
A seguir será apresentado um exemplo dos cálculos realizados,

quando se utiliza a técnica de diluição isotópica por espectrometria de
massa.
Exemplo:

Calibração do traçador isotôpico de Nd-143..
T

Átomos de Nd-143 no traçador N 1 4 3

c a l_ N
c a l w c

~ N146 — -N
143 ~ N146 ws

M3/6 - c3/6

~ (M3/6 / S3/6>
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onde:

p a I »̂ ^

N146 = numero de átomos de Nd-146 na solução padrão da calibração

Mcal g . .de . .Nd90~ x .0.857.3 x 6.02x1023 x '

1 4 6
 = I!6 lil H 3 + K1j4_4 Kr4E^ + 1j46_ + K148 R150

146 146 . 146 146 146 146 146 TT6

W Q = peso da alíquota da solução padrão (calibração)

V7 = peso da alíquota de solução de traçador

M3/6 ~ r a z a ° N d 143/146 na mistura

C3/6 = r a z a o N^ 143/146 na solução padrão

= razão Nd 143/146 no traçador

calA146 = abundância'isotopica de Nd-146 na solução de calibração

Ri/14g= razão entre os isõtopos (i) naturais de Nd e Nd-146

3. CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES
A .partir do que foi descrito podemos observar que cada método apr.e_

senta suas vantagens e desvantagens e a aplicação de um determinado méto_
do para estudo geoquímico de elementos de terras raras de um conjunto
de rochas e minerais depende de vários fatores como:

— os elementos a serem determinados;
- precisão e exatidão desejada;
— magnitude da .concentração dos elementos;
- número de amostras;
- custo de analise.
Pode-se afirmar que a análise por ativação neutrônica instrumental

e a análise por espectroscopía de emissão por plasma, são mais rápidas
porém menos precisas, onde a primeira é não destrutiva e a segunda .enyol^
ve dissolução e separação do grupo de elementos de terras raras. ' .

A técnica de diluição isotõpica por espectrometria de massa propor^
ciona um resultado mais preciso e com alta sensibilidade, porém é mais
demorado e de custo de análise bem elevado.

Quando comparada a outros métodos analíticos oferece outras vanta-
gens como:

— o resultado final não depende de uma separação quantitativa do
elemento na mistura amostra e traçador, pois a razão isotópica permanece
inalterada, mesmo que haja perda de material durante a preparação;

~ as razões isotõpicas do elemento a ser analisado podem ser obti-
das simultaneamente com a sua concentração.

Uma análise por ativação .neutrônica ê também bastante específica e
sensível, podendo não ser destrutiva, além da possibilidade de determinei
ção simultânea de muitos elementos, Suas principais desvantagens são; a
necessidade de estrutura para manuseio especial de materiais radioativos,
custo das irradiações que pode ser alto se obtido comercialmente e.;a não
adequação do método para análise de alguns* elementos. O custo de equipa-
mento adequado para análise de raios gama varia consideravelmente, depen
dendodo grau da sofisticação requerido, mas em geral, é significativa-
mente menor do que para espectrometria de massa.
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FIGURA 1: Esquema do procedimento de dissolução das amostras,
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Figura. 2 : Eluição de Terras Raras corn a-HIBA, <âe resina AG 5 0W x 8,
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TABELA I: Traçadores isotópicos utilizados nas medidas por espectrome-
tria de massa.

ELEMENTO

Yb

Er

Dy

Gd

Eu

Sm

Nd

Ce

La

Isõtopo enriquecido .

171

167

161

155

153

149

143

142

138

Razão medida

172/171
174/171

166/167
168/167

163/161
162/161

156/155
157/155

151/153

147/149

144/143
146/143

140/142

139/138

% Enriquecimento

95,07

91 ,54

90,41

91,61-

94,45

97 ,72

91,68

91 ,90

7,03
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