
3) The rocks with major contaminant material was generated by partial melting of a pre-existent
Transamazonian crust induced by a magma similar to that described in "2". As the whole suite is not so
large, it is supposed there was only one magma pulse, and the extent of the coexistence between the older
crust and the ascending material was constrained by the space available for the magma emplacement. The
coexistence between the mixed materials did not happen in situ, as up to date no anatectic features have
been recorded within the dykes. Rapid ascent of the magma is suggested by the occurrence of miarolitic
cavities and zoned epidote, in the basic member of the suite.
4) Adjoining peraluminous and corindon normative in situ generated syeno granites yields Tdm of 2.24
Ga, and it supports the hypothesis "3".
5) Another possibility for hypothesis "2" is that a Brasiliano juvenile material ascended during the
Brasiliano and mixed with a Transamazonian crust.
6) The tapping of a lithospheric mantle in a region where the crust was already brittle, suggests that the
initial partial melting of the protholith was caused by decompression melting during deep rooted brittle
shear zones reactivation, which should have reached the Moho. Close to the dykes and bounded by the
same shear zones is intruded the Tanquinho complex (Silva Filho et ai., 1997) and some gabbros south of
Aguas Belas, which shows epsilon Nd around zero, and Tdm around 1.00 Ga.
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INTRODUÇÃO

O Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DG/UFRN)
adquiriu em 1995 com recursos do Programa PADCT II/CNPq um espectrômetro de fluorescência de
raios-X marca PHILIPS, modelo PW-2400/00, com ânodo de Rh, no qual podem ser analisadas amostras
na forma de pó solto, pó compactado, pastilhas vítreas e também na forma líquida (in natura ou como
soluções oriundas de procedimentos laboratoriais diversos). O equipamento é operado por
microcomputador através de softwares de autoria da PHILIPS, capazes de gerenciar a execução de
análises qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas para a grande maioria dos elementos químicos. O
espectrômetro atenderá as necessidades analíticas do DG/UFRN, de outros Departamentos da UFRN e de
órgãos e empresas regionais, em atividades voltadas para a pesquisa básica e aplicada. Como
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equipamentos complementares ao funcionamento do espectrômetro, foram adquiridos também uma prensa
hidráulica marca HERZOG, modelo HTP-40, utilizada para compactar amostras em pó, e um aparato de
fusão marca CLAISSE, modelo FLUXY, utilizado na preparação de pastilhas vítreas ("pastilhas
fundidas") ou de soluções líquidas. O DG/UFRN dispõe também de um Laboratório de Moagem e de
Separação de Minerais, em estágio regular de utilização em rotina.;

Todo o sistema acima descrito encontra-se atualmente instalado e em fase de testes básicos e de
implantação de procedimentos analíticos de rotina confiáveis, em termos de exatidão e precisão. Nessa
fase, dentre os diversos aspectos considerados de relevância, estão sendo avaliados diferentes métodos de
preparação de pastilhas fundidas e prensadas, bem como a performance do equipamento diante dessas
diferentes formas de preparação. O presente trabalho relata a comparação entre os resultados obtidos com
dois métodos distintos de preparação de pastilhas prensadas a partir de amostra moída, o primeiro
utilizando cera como ligante e o segundo utilizando uma solução gelatinosa como ligante. Nesse estudo,
apenas a reprodutibilidade ligada aos dois métodos é avaliada, com vistas à definição de qual, dentre os
dois, é aquele que fornece uma melhor precisão analítica.

Merece ser enfatizado que os procedimentos de preparação de amostras, os quais resultam na forma
como a amostra é apresentada ao equipamento para as medições das concentrações, constituem um fator
limitante na qualidade das análises, devendo as diferentes opções de preparação serem testadas e
comparadas, em busca da forma mais otimizada possível. Entretanto, a utilização em tais testes de
amostras de referência internacionalmente acreditadas ("padrões"), geralmente preciosas e caras, deve ser
postergada ao máximo, até que os métodos mais adequados venham a ser estabelecidos!- Por isso,
considerando que o objetivo do estudo ora relatado é avaliar e comparar a precisão de dois procedimentos,
e não a exatidão dos mesmos, optou-se por trabalhar com uma amostra normal de rotina já que, nesse caso,
o grau de veracidade dos resultados analíticos obtidos no estudo é irrelevante em relação à verdadeira
composição da amostra escolhida para os testes.

METODOLOGIA

A amostra escolhida para os testes (JAG-60; aproximadamente 400 g) é uma rocha granítica
previamente cominuída (menos 200 mesh) e homogeneizada, tendo sido analisada anteriormente por um
laboratório externo. A partir dessa amostra, 14 pastilhas foram prensadas por 1 minuto a 20 toneladas, as
primeiras 7 usando como ligante uma cera (e.g. Ratti 1996), de fabricação HOECHST, na proporção de 10
g de amostra para 2 g de cera, e as 7 restantes tendo como ligante um gel obtido a partir da mistura de uma
solução de polivinilpirolidona, de fabricação MERCK, com uma solução de metil-celulose, de fabricação
ALDRICH, na proporção de dez gramas de amostra para 1,5 ml de gel (e.g. Harvey & Atkin 1982).
Procurou-se manter constantes as condições operacionais durante o processo, incluindo-se aí a preparação
das pastilhas pelo mesmo operador. Convencionou-se denominar de "A" as pastilhas confeccionadas com
cera e de "B" aquelas preparadas com gel. Visando a evitar a contribuição de fatores adicionais para a
perda de precisão, tomou-se extremo cuidado no manuseio da amostra, de suas alíquotas, dos ligantes e
dos reagentes complementares, tendo sido utilizada uma balança de alta precisão para os procedimentos de
pesagem.

O programa analítico utilizado foi construído a partir do software "SUPERQ", gerenciador das
análises quantitativas no espectrômetro, tendo sido medidas as concentrações de 10 elementos maiores,
sendo seus resultados emitidos em porcentagem de seus respectivos óxidos. As curvas de calibração do
programa analítico foram construídas com amostras de argilas com concentrações conhecidas, não se
tratando porém de materiais de referência certificados, nem também de amostras ideais para a montagem
de um programa analítico voltado para a análise de um material diferente (no caso, uma rocha granítica).
Como conseqüência, não se espera que as concentrações medidas neste estudo correspondam às
verdadeiras concentrações presentes no granito escolhido, nem também que tais concentrações somem
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100%. Como já citado acima, essa peculiaridade não constitui um problema no estudo ora descrito uma
vez que o mesmo enfoca uma avaliação da reprodutibilidade (precisão) dos dois métodos testados,
independente da confiabilidade na exatidão dos resultados produzidos.

Para a dosagem dos óxidos maiores nas pastilhas, o programa analítico foi executado de tal modo
que as 7 pastilhas de cada um dos dois métodos de preparação (A e B) fossem analisadas uma vez (Al a
A7 e BI a B7) e, a seguir, uma delas em cada grupo (Al e BI) fosse analisada 10 vezes. Com essa
estrutura de obtenção de dados, a variabilidade observada entre os resultados das 10 medidas numa mesma
pastilha representa exclusivamente a variabilidade associada à capacidade do equipamento de reproduzir o
mesmo valor (variabilidade instrumental ou precisão instrumental; Vi), ao passo que a variabilidade
observada entre as medições efetuadas individualmente nas 7 pastilhas diferentes representa a combinação
entre a variabilidade instrumental e a variabilidade de preparação das pastilhas (V! + VP = VT).

Conceitualmente, VT não pode ser menor do que Vi. Em condições ideais, Vi é igual a VT, OU seja VP

é estatisticamente insignificante, indicando que o procedimento de preparação das pastilhas não adiciona
variabilidade indesejada aos resultados analíticos. Nesse caso, diferentes amostras com a mesma
concentração de um dado óxido poderão apresentar resultados analíticos diferentes, sendo essas diferenças
justificadas como dentro dos limites normais da variabilidade instrumental, inerente apenas ao
funcionamento do espectrômetro. Na prática, entretanto, é previsível e aceitável que VT possa ser maior do
que Vi, indicando que VP é estatisticamente significante. Nesse caso, o método de preparação das pastilhas
introduz um componente de variabilidade nos resultados analíticos (VP), sendo entretanto imperativo que
esse componente espúrio de variabilidade seja reduzido ao mínimo possível. Assim, por exemplo, na
comparação entre dois métodos distintos de preparação de pastilhas, como é o objetivo do presente estudo,
o método mais adequado a ser escolhido para utilização em rotina será aquele no qual o componente da
variabilidade de preparação (VP) seja o menor dentre os dois métodos.

RESULTADOS

A Tabela I apresenta o sumário estatístico dos resultados analíticos para os 10 óxidos maiores nos
dois grupos de pastilhas (A e B). Em cada um desses dois grupos, os componentes de variabilidade Vi e

2 2 2
VT estão respectivamente representados pelas variâncias s. e s „ . A significância de VP (s p ) é medida
através de um teste de hipóteses, o qual faz uso da distribuição F e tem como objetivo comparar a
magnitude de duas variâncias através da razão entre elas (e.g. Rock 1989). Se o valor calculado de F (F =

2 2
s T / s I ) for igual ou menor que o valor teórico de F (F critico), as duas variâncias serão consideradas
indistintas e, nesse caso, VP é considerado como estatisticamente insignificante. Se, por outro lado, o valor
calculado de F for maior do que o valor teórico de F, a contribuição de VP na composição da magnitude de
VT será considerada como estatisticamente significativa. A estruturação formal desse teste de hipóteses
aparece no rodapé da Tabela I.

Nessa tabela, os valores de F para as pastilhas prensadas com cera indicam que a variabilidade de
preparação (VP) é estatisticamente significante para o caso das medições de AI2O3, CaO, Na2O e SÍO2,
enquanto que para as pastilhas preparadas com gel VP é estatisticamente significante para AI2O3, CaO e
Na2O. Esses resultados mostram que os dois métodos de preparação de pastilhas adicionam variabilidade
significativa para os mesmos óxidos, exceto no caso de SÍO2 cuja variabilidade de preparação só se
mostrou significativa para o método com cera. Comparando-se a magnitude dos valores de F para os dois
métodos de preparação, observa-se que tais valores para o método com cera são geralmente maiores do
que os seus respectivos para o método com gel, exceto no caso de TÍO2, K2O e MgO, para os quais os
valores de F são maiores para o método de preparação com gel. Interpretado dessa maneira, a magnitude
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dos valores de F sugere que o método de preparação com cera tende a introduzir uma variabilidade de
preparação maior para a maioria dos óxidos medidos do que o método com gel.

CONCLUSÕES

Considerando a necessidade de se estabelecer técnicas de rotina nas quais a preparação de amostras
introduza o mínimo de variabilidade nas análises químicas produzidas, o conjunto dos resultados acima
mostra que o método de preparação de pastilhas com gel é mais vantajoso do que o método de preparação
com cera, na medida em que produzirá resultados analíticos mais reprodutíveis (mais precisos) do que o
método com cera. Adicionalmente, comparado com o método com cera, o método com gel requer um
menor número de passos em sua execução, diminuindo portanto as chances de erro e o trabalho
efetivamente envolvido na preparação das pastilhas. Ainda, o método de preparação com gel resulta em
pastilhas nas quais a diluição do material da amostra com o ligante é desprezível, ao passo que o método
de preparação com cera resulta em uma diluição de 17% de cera para 83% do material da amostra, o que
diminui o sinal analítico dos elemento, aumentando indesejavelmente o limite de detecção.
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Tabela 1. Sumário estatístico de dados para 10 óxidos nos testes de precisão realizados na aínostra de referencia interna

TiO; K2Q M2O3 CaO Fe2O3 MgO .MnO Na2O P2O5 SiO

o Método Ai Pastilhas pi ensadas com cera
o Mesma pastilha medida dez vezes (Al x 10; V/"J)
g Média 0,443 5,60? 12,070 '2,063 4,988 0,610 0,082 3,182 0,144 67,733

^ Variância S~ 0,0000080 0,0002543 0,0004794 0,0000030 0,0002772 0,0000132 0,0000003 0,0002080 0,0000023 0,0153816

z Sete pastilhas distintas, medidas individualmente uma vez (Al a A7; Vj + VP = \'-/"')
§ Média 0,443 5,590 11,974 2,058 4,964 ' 0,608 0,081 3,146 0,142 67,435
rn

rn

3
73

m
N

Variância s?r 0,0000060

0,75

0,0001600

0,63

0,0141986

29,62

Método_B; Pastilhas prensadas compel
Mesma pastilha medida <
Média 0,389
Variância $* 0,0000033

Sete pastilhas
Média
Variância s?r

iez vezes (BI x 10; V,
5,050 ' 12,619

0,0001993 0,0002113

0,0000235

7,85

1,841

0,0000033

distintas, medidas individualmente tuna vez
0,389 5,03? 12,574 l,S36

0,0000110 0.0001763 0,0007405 0,0000178

3.29 0,88 3,50 5,42

0,0008487

3,06

4,355

0,0005254

(BI aB7;
4,358

0,0002117

0,40

0,0000370

2,8 í

0,574

0,0000156

Vj + Vp =
0,575

0,0000472

3,03

0,0000003

1,07

0,072

0,0000003

0,071

0,0000000

0,00

0,0016992

8,17

3,706

0,0000416

3,686

0,0001595

3.83

0,0000036

1,13

0,13í

0,0000018

0,138

0,0000019

K06

0,0803430

5,22

65,337

0,0075354

65,259

0,0096923

1,29

(a) V[ : variabilidade instrumental. (b) \\ - Vt» = V r ; combinação entre a variabilidade instrumental e a variabilidade na
preparação de amostras, (c) Teste de hipóteses envolvendo a variância de medições individuais em pastilhas diferentes e a
variância de medições repetidas em uma mesma pastilha: HM; u*. £ ajs Hj; az

x > af. F calculado: F - s^./sp F critico para

rejeitar H>: F(a, vj, v2), sendo a - 0,05, vt - nt - 1 = 7 - I = 6 c v2 = n2 - 1 - 10 - 1 = 9. F (0,05; 6; 9) - 3,37. Para a
preparação com cera, H(l é rejeitada para os dados de AI2O3, CaO, Na^O e SiOi> enquanio para a preparação com gel, Ho é
rejeitada para os dados de AbO^ CaO e Na2O.


