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Resumo 

Fenômenos geológicos, i) endógenos (vulcanismo, fluidos magmáticos, 

metassomatismo), ii) metamórficos (resultantes de pressão e temperatura elevadas) e iii) 

exógenos (intemperismo, contaminação) podem alterar a composição química de solos e 

rochas. Assim, elementos químicos com pouca mobilidade podem servir como 

diferenciadores de situações anteriores aos fenômenos e balizadores da composição 

química da formação inicial. Já os elementos de muita mobilidade podem ser utilizados 

como indicadores das características, da intensidade das modificações, dos fatores que 

as influenciaram e do seu condicionamento espaço-temporai. 

Neste trabalho são apresentados os resultados do estudo de amostras de 

minérios fosfatados provenientes de duas chaminés alcalino-carbonatíticas (Araxá e 

Catalão) e de uma área metasedimentar (Patos de Minas), onde se situam jazimentos 

fosfáticos. 

Os resultados foram obtidos pelos métodos de análise por ativação neutrônica, 

ICP-MS e ICP-AES. A comparação entre os três tipos de amostras fosfatados utilizando 

técnicas químicas, cristalográficas, estatísticas, como análise de conglomerados, 

correlações e componentes principais, mostrou que Araxá e Catalão apresentam 

similaridades geoquímicas e se distinguem de Patos de Minas, apesar de sua 

proximidade geográfica. 



Abstract 

Geological phenomena, i) endogenous (volcanism, magmatic flow, 

metasomatism); ii) metamorphics (resultant of action of high temperature and pressure) 

and; ii?) exogenous (intempehsm, contamination) can modify the chemical composition of 

rocks soils. Thus, chemical elements with little mobility can be used as indicators of the 

previous geological situation before the occurrence of these phenomena and can sign the 

chemical composition of the initial formation. The elements with great mobility can already 

be used as indicators of the characteristic and intensity of the changes, can point out the 

influence factors and its space and time conditions. 

In this work the results of the study of phosphated samples ores coming from 

two alkaline-carbonatitic chimneys (Araxá and Catalão) and from a metasedimentary rock 

(Patos de Minas), located phosphate rock deposit, are presented. 

The results were obtained using the instrumental neutron activation analysis, 

inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and ICP-AES techniques. A 

comparison of the three types of samples ores, using chemical, crystallographic and 

statistical methods, shows that the Araxá and Catalão present some geochemical 

similarities and they are distinguished of Patos de Minas, despite its geographic proximity. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 - Jazimentos de fosfatos. 

A importância dos jazimentos fosfãticos tem levado entidades 

governamentais e empresas de todo o mundo a investir elevadas quantias em sua 

prospecção, pesquisa e industrialização, com o propósito de satisfazer a demanda das 

indústrias de adubos (01). 

Dentre os macronutrientes dos fertilizantes, o fósforo, é o mais crítico, pois o 

seu suprimento depende de uma fonte única, não renovável e esgotável que são os 

depósitos de rocha fosfátíca. 

As previsões são de que, nas próximas décadas a importância do fósforo na 

economia mundial sucederá à do petróleo. No Brasil estima-se que as reservas de 

rocha fosfátíca conhecidas venham a se esgotar nos próximos 60 anos. 

Basicamente o fosfato é utilizado na fabricação de fertilizantes e sua 

aplicação se estende à produção de vidros, cerâmica, catalisadores, cosméticos, 

defensivos, ligas metálicas, tecidos, borrachas, fermento, plásticos, dentifrícios, aditivos, 

inseticidas, laxativos, detergentes e refrigerantes. 

São quatro as principais fontes naturais de fósforo: 

1 - fbsforitos - rochas sedimentares, habitualmente sedimentos marinhos, 

(ex.: faixa costeira dos estados da Paraíba e Pernambuco) e metassedimentares (ex.: 

Patos de Minas - MG); é a maior reserva fosfátíca do País, com teores elevados de 

minerais do grupo da apatita. 
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2 - rochas fosfatadas de origem ígnea - os apatita carbonatitos - são os mais 

comuns (ex.; Araxá - MG, Catalão - GO), mas também podem ser minérios de apatita, 

nefelina sienitos apatíticos (ex.: Península de Kola, Rússia) e piroxenitos apatíticos (ex.': 

Tapira - MG); 

3 - fosfatos aluminosos - associados a processos de iateritização de rochas 

sedimentares e metassedimentares, originalmente com teores elevados de fósforo (ex.: 

Trauíra e Ptrocáua - MA); 

4 - acumulações fosfatadas biogênicas (guano-excrementos e ossos de 

aves) (ex.: Chile). 

É de conhecimento a existência, no Brasil, de complexos alcalinos de 

natureza ultrabásico-carbonatítica, representados por Tapira, Araxá, Salitre, Serra 

Negra, Catalão I e II, Anitápolis (SC) e Maecuru (PA) (02), onde os jazimentos de 

fosfato existentes destacam-se como bem mineral de alta relevância (03). 

A maioria dos minérios de fósforo apresentam composição química 

complexa. Contêm um ou mais minerais de fósforo, passíveis de serem aproveitados 

após acídulação, diretamente como material fertilizante, ou como insumo básico da 

indústria do fósforo e dos fertilizantes fosfatados. 

a) Os minerais que apresentam teores mais elevados de fósforo, pertencem 

à série da apatita. Sua fórmula geral pode ser representado por Mio (YO^e X 2 com M = 

Ca 2* com substituições possíveis por Na +, Sr2*, Mg 2 + , Mn 2 + , Sc2*, ETR 3 +; Y = P, que 

pode ser substituído por CO32", S04

2", Cr0 4

2", VO43*; X = F, OH", Cl' (Dutra & Formoso) 

(04). 



Verifica-se que o radical PO4 pode ser parcialmente substituido por 

pequenas quantidades de VO4, ASO4, SÍ04, e CO3. Parte do cálcio pode ser deslocada 

pelo magnésio, manganês, estroncio, chumbo, sódio, urânio, cério ou itrio. As 

impurezas principais dos minérios de fósforo, são constituídas de ferro (limonita), 

argilas, alumínio e sílica. 

Trabalhos realizados sobre a contribuição geoquímica de elementos traço 

para decifrar os processos físico-químicos, como fusão parcial, fracionamento, remoção 

e contaminação na evolução de rochas magmáticas têm sido feitos com base na 

determinação de elementos traço os quais são considerados na discriminação de 

ambientes tectónicos (05), (06), (07), (08). 

Bathia (09) estudou a variação geoquímica de elementos traço 

particularmente aqueles relativamente imóveis, utilizados para a discriminação de 

ambiente tectónico como: La, Ce, Nd, Th, Zr, Nb* Y, Sc, e Co em séries sedimentares. 

Verificou também que geralmente, existe um aumento sistemático nos elementos das 

terras-raras leves (La, Ce, Nd), Th, Nb e nas relações Ba/Sr, Rb/Sr, La/Y e Ni/Co e uma 

diminuição para vanádio. 

A determinação da quantidade de certos elementos raros em minerais e 

rochas, pode ser utilizadas como indicador sensível de processos geológicos, se esses 

elementos assemelham-se em suas propriedades químicas. 
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Estudando o comportamento de determinados pares de elementos e grupos, 

em regiões onde há uma variedade de complexos magmáticos, Pavlenko et al (10) 

determinou relações entre elementos como Nb/Ta, Zr/Hf que permitem discriminar 

rochas ígneas das metasomáticas. 

Por exemplo, estudos da relação entre Zr-Hf e do comportamento das terras-

raras em processos magmáticos foram feitos por Tugarinov et al (11). 

1.2 - Indicadores químicos 

Rochas primárias de origem ígnea, como as de Araxá e Catalão, diferem, em 

sua composição, de litotipos formados a partir de processos metamórficos, como é o 

caso das rochas de Patos de Minas. 

Sabendo-se que suas origens são distintas supõe-se que alguns elementos 

apresentem comportamento diferenciado. 

Na atividade magmática, as rochas aflorantes ou de subsuperfície, têm 

origem endógena. 

Já nos processos metamórficos, a formação é diferente. As rochas já 

existentes evoluíram devido a novas condições de pressão e temperatura. A sua 

intensidade e a composição químico-mineralógica pre-existente, definem os gradientes 

litogeoquímicos e o grau de transformação a que foram submetidas as rochas 

primitivas. Espera-se que alguns elementos comuns aos dois processos não tenham 

comportamentos semelhantes. 
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Para alguns dos elementos analisados, como Sc, Cr, Co, Th, e também para 

o vanádio, a diferença ocorreu em relação a ordem de grandeza das concentrações 

destes elementos. Em Patos de Minas, as concentrações determinadas estão cerca de 

dez vezes menores. 

Os elementos traço são muito sensíveis às transformações sofridas pelo 

minério, pois qualquer flutuação nas suas concentrações podem torná-los detectáveis 

ou não nas análises químicas. 

Os elementos Th, Sc, Co e Cr têm sido largamente utilizados como 

elementos indicadores para determinação da fonte dos minerais componentes de 

rochas sedimentares ou metassedimentares (12). 

Estes elementos mostram-se estáveis (imóveis) durante o processo de 

intemperismo, transporte, deposição, diagênese e de metamorfismo (13, 14,15,16, 17). 

A abundância de terras-raras e tório é mais elevada em rochas ácidas (silicosas) e 

carbonatíticas do que em rochas básicas e seus produtos intemperizados. Já com o Sc, 

Co e Cr, verifica-se o contrário. Sabe-se que o processo de intemperismo de rochas 

carbonatíticas, pode dar início à desestabilização de suas calcitas e apatítas, que são 

minerais essenciais e portadores de elementos das terras-raras. Esta seria a mais 

importante fonte geradora de concentrações das terras-raras ligadas aos processos de 

laterização de carbonatítos. 
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Além dos mecanismos naturais de mobilização dos elementos químicos 

associados ao intemperismo (18) como é o caso da lixiviação, existem outros ligados à 

própria atividade magmática que podem ser acentuados pela existência de falhas e 

fraturas (tectônica), contribuindo substancialmente, por exemplo, para o desequilíbrio 

das cadeias radioativas (19), a alteração das razões isotópicas e amplificação ou 

aceleração das transformações químicas que ocorreram naturalmente. 

Em certos ambientes, as concentrações destes elementos podem ser 

distintas das de sua origem. Estudos realizados com amostras sedimentares mostraram 

que uma mobilidade dos elementos das terras-raras de origem mais básica é observada 

quando ocorre uma elevada concentração de Sc, Co, Cr, Mg e Fe (12). 

Para diferentes tipos de ambientes tectónicos, a distribuição relativa de 

elementos imóveis que diferem em concentração nas rochas de origem ácida e básica 

como o La e Th (mais presentes em rochas ácidas) e Sc, Cr e Co (mais representativos 

de rochas básicas), tem sido utilizadas para explicar a contribuição de rochas de origem 

ácida ou básica em bacias sedimentares e arenitos. Cullers (20) estudou e comparou a 

relações encontradas para Th/Sc, La/Co, Th/Co, La/Ni e Cr/Th em folhelhos e rochas 

sedimentares, em locais diferentes. O mesmo autor mostrou o comportamento nos 

processos de separação sedimentares de minerais, entre outros, da monazita e apatita, 

que possuem um alto teor de elementos de terras-raras pesadas e tório; como também, 

fatores responsáveis pelos processos de diagênesis e metamórficos (21). 

O grau de seletividade dos minerais é determinado pela amplitude de troca 

de composição das terras-raras e seus raios iónicos. A composição das terras-raras 

pode servir como propósito para diagnóstico e identificação de minerais seletivos. 
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Nestes minerais a composição das terras-raras é determinada de acordo com sua 

estrutura cristaloquímica que limita a capacidade de isomorfismo. 

Considerando-se a estrutura eletrônica e suas propriedades químicas e 

físicas semelhantes, há elementos como as terrras-raras que constituem grupos 

homogêneos. As pequenas diferenças de raios iónicos entre os elementos terras-raras 

explicam o fato deles estarem sempre misturados no estado natural. Os elementos 

terras-raras apresentam o fenômeno "contração íantanídica", que consiste numa 

significativa diminuição de tamanho dos átomos e dos íons com o aumento de número 

atômico. A contração íantanídica é acompanhada de uma diminuição do caráter 

eletropositivo. Isto faz aparecer entre as extremidades do grupo, propriedades 

cristaloquímicas suficientemente diferentes para separar os ETR em dois grupos, 

terras-raras leves, ou céricas e pesadas ou ítricas, que se reproduz na formação dos 

minerais. Por exemplo, a monazita (fosfato) e a bastanisa (carbonato) são minerais de 

terras-raras leves e a xenotima é um fosfato de terras-raras pesadas, principalmente 

itrio. Durante a solidificação dos magmas silicatados, as TR que geoquimicamente 

pertencem ao grupo dos elementos litófilos, separam-se dos elementos comuns do 

grupo, em consequência dos seus grandes raios iónicos, cristalizando-se em fases 

distintas com outros elementos, tais como Ti, Nb, Ta, Th (MT). De acordo com Lapido et 

al (1989), (22) o enriquecimento dos elementos de terras-raras leves ETRL - Nb (Ta) é 

uma constante dos complexos alcalinos e / ou carbonatitos como Araxá e Catalão, que 

se traduziria num enriquecimento progressivo nas diversas fases da evolução 

magmática. Já nas rochas ácidas, como os granitos, é comum o aparecimento de 

minerais associados com terras-raras pesadas, como, por exemplo, a xenotima em 

Pitinga (AM). 
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Vários pesquisadores consideram que a estrutura do mineral desempenha o 

papel principal na captura de íons específicos de ETR (23, 24). Minerais com altos 

números de coordenação (10-12) para os pontos de localização ETR na rede cristalina 

são seletivos para o Ce; os de baixo números de coordenação (6), para Y; os de 

valores intermediários (7-9) têm composições complexas com os elementos de terras-

raras leves e elementos de terras-raras pesadas. Outros fatores que controlam a 

distribuição dos ETR nos minerais são: a disponibilidade de elementos de raio iónico 

compatível; forças de ligação apropriadas; e carga/raio iónico compatíveis com uma 

determinada posição estrutural (25). 

Este estudo incidiu sobre amostras de minérios fosfatados distintos: de 

origem ígnea (Araxá e Catalão I) e de origem metassedimentar (Patos de Minas). 

Neste trabalho, inicialmente foi realizada uma caracterização dos elementos 

presentes em amostras fosfatadas provenientes da alimentação de três usinas de 3 

locais diferentes. Seguiu-se a determinação qualitativa e quantitativa dos elementos Th, 

Sc, Cr, Co por se tratar de elementos que vêm sendo bastante utilizados como 

indicadores em análises para estudos ambientais. 

1.3 - Métodos de análise química 

Tratando-se de materiais geológicos, são poucos os métodos analíticos que 

possuem uma seletividade e sensibilidade semelhantes às que são obtidas através da 

técnica da análise por ativação neutrônica (AAN), capaz de uma determinação não 

destrutiva, quantitativa e qualitativa de mais de 20 elementos químicos, em qualquer 
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amostra geológica (26, 27, 28). Esta técnica foi uma das escolhidas por mostrar de uma 

maneira mais precisa as concentrações da maioria dos elementos estudados. 

Devido a problemas de interferência em alguns elementos, pode-se recorrer 

a técnicas alternativas e complementares, porém destrutivas, como ICP-AES e ICP-MS. 

1.4 - Métodos de análise estatística 

Com a identificação dos componentes, a relação entre elementos 

dependentes, pode ser obtida com um estudo de conglomerados, empregando-se um 

método estatístico de análise multivariada para a avaliação e identificação de grupos de 

elementos químicos semelhantes na matriz (29). Por exemplo, nas rochas fosfatadas 

de origem sedimentar da região nordeste do Brasil, os fosforitos, os elementos químicos 

aparecem correlacionados em 4 grupos: o primeiro constituído pelas terras-raras e 

urânio; o segundo por metais de transição; o terceiro, somente pelo potássio e o 

quarto grupo, pelo tório, sem correlação com o urânio (30). 

Estes grupos de correlação, bem como as formas de distribuição estatística 

dos valores das concentrações dos elementos, podem constituir fatores críticos para 

comparação de diversos tipos de rochas fosfatadas. 

Uma maneira de demonstrar a existência de grupos formados pelos 

elementos presentes nas rochas é utilizar a estatística como ferramenta para verificar o 

grau de associação entre estes elementos. 



1.5 - Objetivos do estudo 

1) Observar o comportamento dos elementos Th, Sc, Co e Cr nos fosfatos 

estudados. 

2) Fornecer subsídios para utilização de alguns elementos como possíveis 

diferenciadores no estudo de carbonatitos. 

3) Comparar os resultados e verificar a existência de correlações, em relação 

à Araxá, Catalão e Patos de Minas. 
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Capítulo 2 

Fundamentos Teóricos 

2.1 - Tipos de depósitos 

O conhecimento adquirido durante o tempo em que a procura e exploração 

dos metais eram feitas de maneira mais intuitiva e empírica do que científica, 

proporcionou as primeiras comparações entre diferentes depósitos minerais. Com a 

evolução do conhecimento e dificuldade crescente de encontrar novas jazidas, o estudo 

dos depósitos minerais passou a apoiar-se em bases técnico-científicas. 

Os depósitos de rochas fosfatadas mais explorados comercialmente, são de 

origem sedimentar (fosforitas) e de origem ígnea, estes associados a complexos 

ultrabásico-alcalino-carbonatíticos. A apatita, um fosfato de cálcio, é o principal mineral. 

Possui frequentemente teores elevados de flúor, que é um elemento indesejável para 

uso agrícola. Os teores de P2Os variam, habitualmente, entre 4% e 15% nos minérios 

fosfáticos. 

Em regiões tropicais, devido ao intemperismo, os carbonatitos contendo 

apatita, dão origem, com freqüência a depósitos fosfáticos residuais. 

A apatita dos jazimentos sedimentares de origem marinha, é um fosfato 

tribásico de cálcio. Geralmente suas impurezas são de carbonato de cálcio e magnésio, 

óxidos de ferro e alumínio e traços de urânio. Possui forma amorfa ou criptocristalina o 

que lhe dá uma certa assimilação pelas plantas. Não há solubilização por processos 
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químicos, tornando-se exposta a ataque pelos ácidos no processo de solubilização. 

Possui mícroelementos que servem para a fertilização, tem forma granular, consistência 

arenosa ou argilosa, ocorre com capeamento de folhelhos, arenitos e calcários; com 

teorvariando entre 10% a 25% de P2O5. 

São três as formas que os fertilizantes fosfatados naturais podem ser 

consumidos: rocha britada, rocha moída e o concentrado fosfático. 

A rocha "in natura" com teor razoável em P2O5 apesar de ter fraca 

capacidade nutritiva poderá ser moída e utilizada diretamente como fertilizante. 

O tipo de depósito estudado neste trabalho foi o de fosfatos em rochas 

carbonatíticas e metassedimentares. Mostra-se um estudo associado a determinações 

mineralógicas quantitativas e qualitativas, nestes locais. 

Um mesmo tipo de depósito muitas vezes tem conteúdo mineral e 

características físico-químicas diferentes, de acordo com as variáveis que o 

condicionam na sua origem, formação e evolução, por exemplo: minérios de Nb, Ti, P, 

TR, F, (U, Th) podem formar-se em ambientes subvulcânicos (carbonatitos) ou 

plutogênicos (rochas alcalinas miascíticas). 

2.2 - Maciços alcalinos e carbonatitos 

São denominadas de alcalinas todas as rochas com mais álcalis que o 

necessário para saturar os feldspatos e carbonatitos de todas as rochas ígneas com 

50% ou mais de minerais carbonatados primários. Suas similaridades geoquímicas em 



13 

relação a basaltos alcalinos de ilhas oceânicas (31, 32) sugerem que os magmas que 

dão origem aos carbonatitos são derivados de fontes mantélicas. A petrogênese 

carbonatítica é muito complexa e, até hoje não há uniformidade de idéias para explicá-

la. 

No ambiente tectónico os carbonatitos e os complexos alcalinos são 

conhecidos em todos os continentes e formaram-se desde o Proterozóico até os 

tempos atuais. 

As províncias carbonatíticas são feições essencialmente continentais 

associando-se com freqüência a zonas de grande rebaixamentos (rins) ou a zonas de 

inflexão das placas continentais, nas bordas dos megafraturamentos. Muitas 

manifestações plutônicas e vulcânicas de rochas alcalinas em margens continentais 

ativas e em ambientes oceânicos são conhecidas. 

Os principais depósitos minerais relacionados aos complexos alcalino 

carbonatílicos são conseqüências de processos de concentração secundária sobre as 

rochas ígneas, principalmente sobre carbonatitos. 

Os carbonatitos geoquimicamente são caracterizados pelos seus elevados 

teores nos elementos: Sr, Ba, Nb, Ce e La; que ocorrem em minerais próprios ou 

substituindo outros elementos. 

A maioria dos carbonatitos apresentam valores anômalos de radioatividade 

devido a presença do tório, geralmente em quantidade superiores às de urânio (24), e 

de seus produtos de decaimento. 
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Os carbonatitos contêm depósitos importantes de nióbio, terras-raras, 

sobretudo lantânio, cério e neodimio, fosfato, titanio (na forma de anatásio) e no Brasil, 

por intemperismo, e calcário. Como exemplo pode-se citar, no Brasil, o complexo de 

Araxá que contém, 460 milhões de toneladas de niobio com 2,5% de ND2O5, 560 

milhões de toneladas de fosfato, a 11,8% P2O5 e 800 mil toneladas de minério de 

terras-raras com 13,5% TR2O3. O complexo de Catalão I com 120 milhões de toneladas 

de fosfatos com mais de 10% P2O5 (33). 

Na geología de depósitos de fosfatos de origem ígnea, um dos aspectos 

importantes é o conhecimento da formação/evolução dos complexos alcalino-

carbonatíticos para se ter melhor compreensão do macroambiente e da gênese dos 

depósitos minerais associados. 

Não raramente, os complexos alcalinos e carbonatitos alinham-se segundo 

direções bem marcadas em Angola, Brasil, SWda África e Uruguai, lineações estas que 

coincidem com falhas transformantes centradas no pólo de rotação cretácico no caso 

da América do Sul (34, 35). Ao mesmo tipo de lineações, associam-se também os 

kímberlitos, sobretudo ao longo do graben de Lucapa, em Angola. 

É de conhecimento que no Brasil os 22 complexos carbonatíticos estão 

agrupados em 6 províncias de acordo com critérios geológico-geocronológícos e 

geográficos (36). 

Na Figura 2.1 pode-se observar todas as localizações das minas e jazidas de 

fosfatos no Brasil. 
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2.2.1 - Descrição da área de estudo 

1) ARAXÁ (MG) 

O complexo carbonatítico de Araxá localiza-se aproximadamente a 300 Km 

de Belo Horizonte, com uma altitude de 1.000 a 1.200 metros. 

Desde fins do século passado tem-se conhecimento da existência de águas 

sulfurosas nas terras de Araxá. Ficou constatado que as formações geológicas da 

região eram metassedimentares apresentando vários graus de metamorfismo e em 

diversos pontos apareciam formas arredondadas correspondentes a estruturas 

vulcâncias. Nestas "chaminés", de origem vulcânica constatou-se a existência de 

rochas carbonatadas (carbonatos, Ca - Mg, Mg, Fe) e de diversos minerais sendo os 

mais importantes o anatásío (óxido de titânio), a apatita (fosfato de cálcio), a vermiculita 

(variedade de mica), o pirocloro (óxido de nióbio), e barita (sulfato de bário), fluorita 

(fluoreto de cálcio) e minerais de terras-raras. 

O complexo carbonatítico do Barreiro ou de Araxá, situa-se cerca de 6 km 

do sul da cidade de Araxá. É um complexo com caráter intrusivo, inserido nos 

metassedimentos arqueados do grupo Araxá que o envolvem. Forma uma estrutura 

dômica, muito erodida (37). Tem forma circular com 4,5 Km de diâmetro e ocupa urna 

área de 16 Km2. 

Estudos petrográficos revelaram que os carbonatitos são principalmente do 

tipo beforsítíco de granularidade média e grosseira, tendo a dolomita como mineral 

predominante (38). 
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2) CATALÃO I - (GO) 

Localiza-se a sudeste do estado de Goiás à 280 Km ao sul de Brasília. 

O maciço alcalino-carbonatítico de Catalão I situa-se à 10 Km da cidade de 

Catalão. Possui forma subcircular com área de 33 Km2. 

Catalão é um complexo ultramáfico - carbonatítico de idade cretácica 

superior. O intemperismo é intenso em quase toda a área do complexo, podendo atingir 

mais de 200m. 

Em complexos alcalinos carbonatíticos algumas das variedades litológicas, 

como os carbonatitos são naturalmente enriquecidas em ETR, esse enriquecimento é 

maior nos produtos de alteração intempérica gerando concentrações de grande 

interesse econômico. O fosfato mais abundante é a apatita. Aparece em várias 

gerações no carbonatito fresco e é, como mineral residual, uma parte importante da 

cobertura intemperizada. Trata-se de fluorapatita. Existem poucas indicações sobre 

inclusões estranhas. As diferentes gerações da apatita divergem um pouco no 

desenvolvimento de hábito e agregação, como também na associação com outros 

minerais. 

As TR em Catalão I ocorreram formando um depósito bem individualizado, 

com reservas elevadas, e de altos teores, no local designado por Córrego do Garimpo e 

associadas aos minérios de apatita, anatásio e pirocloro, com teores baixos. 
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A formação de concentrações de ETR sobre carbonatitos pode resultar da 

remoção seletiva de Ca e / ou Mg de carbonatos como a calcita, dolomita e ankerita, da 

fluorita e de outros minerais presentes nos carbonatitos que contém TR na sua rede 

cristalina. 

Estudos feitos sobre a mineralogia e teores de TR nas etapas do circuito da 

usina da Goiásfértil, partindo do minério até o concentrado final são descritos por 

Lapido-Loureiro (37). 

3) PATOS DE MINAS (MG) 

O complexo da usina de fosfato está localizado a uma distância de 75 Km da 

cidade de Patos de Minas e aproximadamente 200 Km do complexo carbonatítico de 

Araxá. O tipo de rocha utilizado na fabricação do fosfato é o de rochas sedimentares. 

Apesar de ficar próximo ao complexo de Araxá, ela está localizada fora da faixa dos 

complexos alcalinos. O corpo mineralizado tem forma alongada, uma extensão de 10 

km na direção SW-NE, com largura média de afloramento de 250 metros, atingindo 500 

metros em alguns pontos. 

A rocha fosfática está normalmente, bem estratificada, muito dobrada e em 

alguns pontos, apresenta intensa silicificação. 

Trata-se de um depósito de origem sedimentar marinha e singenética. O 

fosfato aparece em leitos intercalados na rocha ardosiana intemperizada, observando-

se uma passagem gradativa em que a ardósia vai enriquecendo-se em níveis fosfáticos. 
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Nos complexos alcalinos vulcânicos de Catalão e Araxá, espera-se encontrar 

valores de concentração e comportamento dos elementos selecionados, bem diferentes 

em relação aos valores encontrados em Patos de Minas, jazida metassedimentar. 

Do ponto de vista geoquímico, a composição mineralógica das rochas tem 

importância quando se estuda a distribuição dos elementos e, além disso, não se pode 

desconhecer os fenômenos de reação do magma com as formações geológicas por ele 

atravessada. A gênese de rochas alcalinas é complicada e, ainda controversa. O 

urânio, nióbio, tântalo, escândio, ítrio e metais básicos do grupo do lítio concentram-se 

de preferência nos pegmatitos graníticos, enquanto que os metais fortemente básicos 

das terras céricas, como o zircônio, tório são habituais em pegmatitos alcalinos. 

As Chaminés Vulcânicas 

A área das "chaminés alcalinas" consideradas abrange parte do Triângulo 

Mineiro e o sudeste de Goiás e consta de duas regiões bem distintas: o planalto central 

brasileiro e a bacia do rio São Francisco. Desta bacia sobe-se para o planalto a oeste, 

pela encosta do que se vulgarizou chamar Serra da Mata da Corda. A borda oriental 

desse planalto é o divisor de águas Paraná São Francisco. 

Estas estruturas geológicas são conhecidas como "chaminés" por sua origem 

e morfologia vulcânica (efetivamente, as rochas são de origem vulcânica e as jazidas 

formadas por intemperismo), mostra-se na Figura 2.2 a distribuição dos complexos 

alcalinos vulcânicos, no qual observa-se as jazidas de Catalão e Araxá e situando-se 

fora da faixa, Patos de Minas. 
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Araxá e Catalão descrevem nitidamente este processo e se espera uma 

grande semelhança no seu comportamento geoquímico que deverá ser diferente do de 

Patos de Minas. 

SÉRIE BE COMPLEXOS ALCALINOS VULGÂW-
COS ORIGINADOS DE VULCANISMO TIPO 
CENTRAL AO LONGO DE UMA ZONA DE 
FRATURA ORIENTADA NW—SE . 

Figura 2.2- Localização das chaminés vulcânicas 

Os mais importantes depósitos minerais relacionados aos complexos 

alcalino-carbonatíticos são consequência de processos de intemperismo que promovem 

a concentração secundária residual dos minerais mais resistentes, das rochas ígneas 

destes complexos. 
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2.3 - Química dos elementos: Escândio, Vanádio, Cromo, Cobalto e Tório. 

A distribuição dos elementos na natureza e a maneira como se associam 

entre eles depende, em grande parte, das suas propriedades químicas. 

O escândio, vanádio, cromo, cobalto e tório são considerados elementos de 

transição. 

Esta classe de elementos apresenta algumas propriedades interessantes 

como por exemplo, são todos metais, têm valência variável (com poucas exceções), 

pelo menos alguns compostos são paramagnéticos, graças aos níveis eletrônicos 

parcialmente completos. 

Os elementos de transição são divididos em três subgrupos principais: 

1) Os elementos de transição propriamente ditos, ou elementos de transição 

d; o escândio, vanádio, cromo e cobalto pertencem a este grupo, embora 

o escândio apresente algumas propriedades semelhantes aos 

lantanídeos; 

2) Os lantanídeos; estes elementos são muitas vezes chamados de "terras-

raras"; 

3) Os actinídeos; o tório pertence a este grupo. 
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Estas três classes de elementos apresentam uma importante diferença 

baseada nas estruturas eletrônicas: os elementos de transição d, têm as camadas 3d, 

4d e 5d parcialmente completas. 

Estes orbitais salientam-se na periferia dos átomos e dos íons, e assim, os 

elétrons que os ocupam são muito influenciados pelas vizinhanças e vice-versa. Por 

essa razão, muitas propriedades de um íon com uma camada d incompleta são 

sensíveis ao número e à disposição dos elétrons d presentes. 

Já quando se considera os lantanídeos, os seus orbitais 4f estão 

profundamente "enterrados" nos átomos e íons. Os elétrons que os ocupam estão, em 

grande parte, blindados pelas camadas mais externas (5s, 5p) e as interações entre os 

elétrons 4f e as vizinhanças do átomo ou do íon têm uma importância química 

relativamente pequena. 

Assim, a química dos lantanídeos é muito homogênea comparada com as 

variações e irregularidades que ocorrem com a química dos elementos de transição de 

um modo geral. 

O comportamento dos actinídeos fica entre os dois tipos, já que os orbitais 5f 

não estão tão blindados quanto os 4f nem tão expostos quanto os orbitais d nos 

elementos de transição d (39), (40). 
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Como uma família, o Sc, Y, TR e Ac, constituem os óxidos mais altamente 

básicos de todos os elementos trivalentes. As terras-raras são mais básicas do que os 

elementos do grupo III, mas menos do que os alcaíino-terrosos, mais básicas do que o 

Be e menos básicas do que o Mg, alguns autores consideram que a basícidade das 

terras-raras se assemelha à basícidade dos alcaíino-terrosos (41). 

2.3.1 - Escândio 

O escândio, [Ar] 3d 1 4s 2, tem um comportamento químico intermediário entre 

o do alumínio e o do ítrio e lantanídeos. O seu estado de oxidação característico é o 

trivalente; este é o menos básico e o mais forte agente complexante. 

O escândio é um elemento muito comum, não estando no entanto, facilmente 

disponível, sendo a thortveitita ([Sc, Yfc [S Í2 O7]), que é um mineral raro encontrado na 

Noruega, o único, que se conhece, rico em escândio. Também são conseguidas 

quantidades consideráveis de SC2O3 como subproduto da extração do urânio. 

Os metais deste grupo estão, na maior parte dos minerais em que se 

encontram, associados com fosfatos, silicatos e em menor proporção com os 

carbonatos (39), (40). 

2.3.2 - Vanádio 

O vanádio, [Ar] 3d 3 4s 2, cujo estado de oxidação mais estável é o 

tetravalente, é o quinto elemento de transição mais abundante, no entanto encontra-se 

esparsamente distribuído; por esse motivo, embora se conheçam mais de 60 minerais 
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deste elemento, há apenas poucas ocorrências em que eles se concentrem. Um dos 

seus minerais mais importantes é o polissulfeto, patronite, VS4. No entanto, ele aparece 

geralmente associado com oxigênio como no caso do Pb Cb- 3Pt>3 (V04)2 ou do K 

(U0 2) (V0 4). 1.5 H 2 0 (39), (40). 

O conteúdo de vanádio da crosta da terra está estimado em cerca de 150 g/t 

mais do que o cobre, chumbo ou zinco. Apresenta-se disperso em grande variedade de 

rochas e não tende a concentrar e formar depósitos. A maioria do vanádio produzido no 

mundo é extraído de escórias de outros minérios ou de produtos intermediários. 

De acordo com F.W. Clarke, as rochas ígneas contêm uma média de 0,026% 

de V2O3 ou 0,041 % de vanádio (42). 

2.3.3 - Cromo 

O cromo, [Ar] 3d 5 s 1, é um elemento cujos estados de oxidação mais comuns 

são 2, 3 e 6, sendo o mais estável o Cr (III), enquanto que o Cr (VI) é fortemente 

oxidante e o Cr (II) fortemente redutor. 

Como outros metais de transição, notavelmente o Ti, V, Nb, Ta, Mo e W, o 

cromo forma compostos peróxidos em estados de oxidação elevados. 

O minério principal do cromo é a cromita Fe Cr 2 04 (39). 
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2.3.4 - Cobalto 

No cobalto, [Ar] 3d 7 4s 2, os estados de oxidação mais comuns são Co (II) e 

Co (III). 

Existem mais de 200 minérios contendo cobalto, mas poucos têm valor 

comercial. 

Os mais importantes são aqueles onde o cobalto aparece ligado ao arsénio e 

ao enxofre tais como a cobaltita, Co AsS, e a esmaltita, C0AS2. 

Encontra-se invariavelmente associado com níquel, cobre e chumbo. 

Associações cobre-cobalto-níquei em rochas ultrabásicas são muito comuns (40). Os 

pontos de maior interesse para esse elemento situam-se em áreas de anomalias de 

cobre (39). 

2.3.5 -Tório 

O tório, [Rn] 6d 2 7s2, cujo estado de oxidação mais importante é o 

tetravalente, é um elemento radioativo como todos os actinídeos, nos quais a 

estabilidade decresce com o aumento do número atômico. 

Somente o tório e o urânio ocorrem naturalmente em quantidades 

apreciáveis. O tório apresenta uma concentração de 8.1 ¡ig/g na crosta terreste. Sua 

abundância nas rochas ígneas é de 11,5 g/t sendo três vezes maior que o urânio. Por 

diferenciação magmática se concentra nas rochas ácidas da parte superior da crosta 

terrestre, (43). 
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As suas fontes comerciais são areias monazíticas (a monazita é um fosfato 

complexo que também contêm lantanídeos) encontradas na índia, África do Sul, Brasil, 

Austrália e Malásia, e também minerais conglomerados no Canadá onde o tório está 

presente como uranaforita, uma mistura de silicatos de tório e urânio, que são 

acompanhados pela pechblenda ou uraniníta, U3O& (44,40). 

Durante fusão parcial e cristalização fracionada de magma, é incorporado em 

componentes mais enriquecidos de sílica. Como conseqüência, os granitos são 

enriquecidos de urânio e tório quando comparados com rochas de composição básica 

como basálticas e ultramáficas (45). 

Segundo Turekiam, (46) uma progressiva diferenciação na parte superior 

mostrou elevada concentração desse elemento, apresentando os granitos valores de 

8,5-17 (ig/g de tório em contraste com 0,004 ug/g em rochas ultramáficas. 

A ocorrência de minerais radioativos na chaminé alcalina de Araxá levou a 

descoberta de uma das maiores jazidas de pirocloro do mundo no depósito de nióbio, 

onde o tório aparece associado ao pirocloro. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

Neste trabalho, as amostras foram analisadas em duas etapas. A primeira, 

de maneira qualitativa, para caracterizar minerais presentes nas rochas e identificar os 

elementos químicos de maior e menor concentração e os elementos traço. A segunda 

etapa, de caráter quantitativo, para determinar com exatidão os elementos de interesse 

para este trabalho. 

Assim, para a determinação dos minerais presentes nas rochas fosfatadas, 

foi utilizado o método por difração de raios X e a espectrografia de emissão ótica. A 

técnica de fluorescência de raios X foi utilizada para indentificar os elementos maiores, 

menores e traços. 

Para a determinação quantitativa da maioria dos elementos, foram utilizadas 

técnicas multielementares, sensíveis e de maneira complementar, como análise por 

ativação neutrônica (AAN), espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-AES), e espectrometria de massa com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS). 
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3.1 - Difração de raios X 

Visando uma análise qualitativa e a identificação de compostos cristalinos 

(minerais) nas amostras, foi feita uma difração de raios X. É um processo no qual os 

raios X são espalhados sem mudança de comprimento de onda. Como os cristais 

funcionam como redes de difração para os raios X, eles podem ser identificados por 

meio dos espaçamentos interplanares (valores de "d") que constituem características 

físicas de um mineral. Sua identificação, ou mesmo a de um membro de uma série 

isomórfica, pode ser feita por um conjunto de valores de espaços interplanares. 

Observando-se a lei de Bragg, nX=2 d sen ô, um feixe só é difratado quando 

algumas condições geométricas são satisfeitas. Os raios X difratados dos cristais só 

aparecerão em um ângulo de incidência que satisfaça a condição sen 9 = r\X/2à. Nos 

demais ângulos ocorrem interferências destrutivas. 

Nas medidas foi utilizado um difratômetro de raios X de marca Philips, 

modelo PW-1056/25. 

3.2 - Fluorescência de raios X 

Para se ter uma idéia semi-quantitativa dos elementos presentes, nas 

amostras, a fluorescência de raios X foi escolhida por possuir grande faixa analítica 

variando de ngíg a 100%, uma alta exatidão, espectro simples e boa reprodutibilidade 

(47). 
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Esta técnica baseia-se na emissão de raios X característicos por elementos 

da amostra após excitação por um feixe de radiação, o qual pode ser gerado por um 

tubo de raios X ou fonte radioativa. Um feixe estreito de raios X passando através de 

uma camada fina de matéria, sua intensidade ou potência diminui em conseqüência da 

absorção ou espalhamento. A absorção de raios X produz átomos e íons excitados que 

retornam ao seu estado fundamental por transições envolvendo elétrons de níveis 

energéticos mais altos. A análise quantitativa dos elementos baseia-se nas intensidades 

características de suas linhas e nas relações dessas intensidades com suas 

concentrações por meio de curvas analíticas. 

Para a fluorescência, o equipamento utilizado foi um espectrómetro de raios 

X, marca Rigaku Denki, modelo 3063 P, Geiger Flex semi-automático. 

3.3 - Análise por ativação neutrônica (AAN) 

Esta técnica tem sido cada vez mais utilizada em estudos geoquímicos 

envolvendo determinações de concentrações traço em rochas, solos e minérios (48). 

No caso das rochas estudadas, os elementos de interesse foram: escandio e 

cobalto nas linhas de suas energias (889,26 e 1332,5 keV) apresentaram excelentes 

espectros, como também o Cr (320,07 keV), Th (311,90 keV) e V (1434,40 keV). Todos 

mostraram picos bem definidos e livres de interferência. 

A técnica é baseada no fato de que a atividade de um radionuclídeo, 

produzido através de uma reação nuclear, é uma medida da quantidade de um 

elemento existente na amostra (49). Na análise por ativação neutrônica, as amostras 
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são irradiadas com um feixe de nêutrons térmicos que provocam reações com o núcleo 

atômico dos elementos que estão na amostra (50). 

Os reatores nucleares com seus altos fluxos de nêutrons da fissão do 

são os mais utilizados para análise por ativação neutrônica. 

Quando uma amostra é irradiada, em um reator nuclear, os seus elementos 

possuem isótopos que podem sofrer uma reação nuclear por captura de neutrón. A 

mais importante é a reação de captura de nêutrons (n,y), na qual o núcleo em estado 

excitado passa para um estado de energia mais baixo pela emissão de um ou mais 

raios y. Ao decair, esses raios y podem ser detectados. 

Com o desenvolvimento de detectores com alto poder de resolução e 

eficiência, equipamentos eletrônicos de alta qualidade, processadores automáticos de 

dados e a utilização de reatores de pesquisa com elevado fluxo neutrônico, é possível 

medir-se teores de diversos elementos constituintes de materiais de origem geológica e 

ambiental por meio desta técnica não-destrutiva. Os elementos de uma amostra são 

ativados através da irradiação com nêutrons e as espécies radioativas induzidas, 

possuindo meias-vidas características, emitem raios gama, que são identificados e 

contados. Esta contagem dos radionuclídeos fornece uma medida da concentração total 

do elemento-pai (51, 52). 

Com a irradiação e identificação das energias das radiações y, identifica-se o 

elemento químico emissor e sua concentração na amostra. 
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Segundo a equação de ativação, a atividade induzida 

At. em função do tempo de irradiação t, 

~2í ~0,693t/tV 
At=No<l>{\-e M ) = Na<l>Q.-e ' / 2 ) 

em desintegrações por segundo é escrita como: 

N = número de átomos A irradiados da amostra 

c? = seçâo de choque microscópica de captura para neutrons térmicos (cm2) 

§ = fluxo de neutrons térmicos (n cm"2 s"1) 

X = constante de decaimento do nuclídeo formado (s - 1) 

U/2- meia-vida do nuclídeo formado (s) 

Se forem conhecidos a curva de eficiência do detector, o fluxo de neutrons 

térmicos e demais parâmetros nucleares específicos para cada elemento, a 

concentração dos elementos poderá ser calculada pela equação (1). 

3.3.1 - Método comparativo 

Algumas vezes não se conhecem com precisão os parâmetros nucleares da 

equação (1), o que dificulta o cálculo da concentração de um determinado elemento 

numa amostra. Para resolver este problema, usa-se uma comparação entre uma 

amostra e um padrão, que é a técnica mais rápida e fácil para quantificar os elementos 

de interesse. 
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No método comparativo, irradia-se simultaneamente, com as amostras, um 

peso conhecido do elemento ou elementos a serem determinados e mede-se as suas 

atividades com o mesmo sistema de detecção e sob idênticas condições geométricas. 

Todos os parâmetros nucleares e de irradiação na equação são análogos para 

amostras e padrão, independentemente de seus valores absolutos. 

A razão da atividade induzida na amostra e no padrão, cancelando-se termos 

da equação (1) tem-se: 

(Aamostra / Apadrão ) = (Namostra / Npadrão) (2) 

Sendo o número de átomos proporcional à massa, obtém-se: 

(Aamostra / Apadrão ) = (Mamostra / Mpadrâo) (3) 

- Rearranjando-se, para calcular a concentração do elemento: 

[ X ] = (Aamostra Mpadrâo ) / (Apadrão. Mamostra) (4) 

Onde: 

[ X ] = concentração do elemento na amostra (ng/g). 

Aamostra = área/s do pico do raio y do nuclídeo na amostra 

Apadrão . = área/s do pico do raio y do nuclídeo no padrão 

Mamostra = massa ( m g ) da amostra 

Mpadrâo = massa (mg) do elemento no padrão. 
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Muitos trabalhos mostram determinações das concentrações de elementos 

em vários tipos de rochas medidas por AAN empregando-se espectrometria gama com 

detector de Ge (Li) e Ge hiper-puro (54, 55). 

Um esquema de um sistema de espectrometria gama é mostrado na Figura 3.1: 

Fonte 

V 
Detector Semicondutor 

4¿-Pré-amplificador 

Amplificador 

Placa de Aquisição 

de dados 

Microprocessador 

Alta Tensão 

Figura 3.1- Esquema Simples do Sistema de Espectrometria Gama 

3.3.2 - Sistema de Espectrometria y 

A análise por ativação com nêutrons tem uma alta resolução para 

espectrometria com detectores de germânio planar e coaxial convencional (53). 
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A interpretação de espectros obtidos no detector envolvem a localização de 

picos e identificação de energia para cada raio gama, medida do número de contagens, 

ou seja, a área líquida dos picos, cálculo dos teores dos elementos que através de seus 

isótopos, deram origem às emissões gama. 

Calibra-se o detector para determinar a energia de fotopicos em cada 

espectro, para se chegar a uma relação entre a energia da radiação e o canal 

correspondente. As análises dos espectros foram realizados por computador. 

Dados com os elementos determinados, os radionuclídeos medidos, suas 

meia-vidas e as energia y utilizados na espectrometria, são mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Propriedades nucleares da captura nuclear (n,y) medida por AAN. 

ELEMENTO DE INTERESSE RADIONUCLÍDEO MEIA-VIDA RAIO Y MEDIDO 

MEDIDO DO PRODUTO 

DE ATIVAÇÃO 

(KeV) 

Al "A l 2,31 mim. 1778,80 

V S 2 V 3,75 mim. 1434,4 

Ti ü l T i 5,79 mim. 320,0 

Mg " M g 9,45 mim. 1014,1 

Dy 1 f l b Dy 2,35 horas 94,7 

Mn ^Mn 2,58 horas 1811,20 

Na 2 4 Na 15,0 horas 1368,55 

Cr b 1Cr 27,7 d 320,07 

Ce 1 4 , Ce 32,4 d 145,45 

Hf 1 B 1 H f 42,5 d 482,16 

Fe ^Fe 45,1 d 1099,22 

Sc *Sc 83,8 d 889,26 

Ta m2Ta 115,0 d 1221,42 

Zn *>Zn 243,8 d 1115,52 

Co ^Co 5,27 a 1332,5 

Eu l ü*Eu 12,7 a 1408,08 

Th ^ P a 27,0 d 311,90 

Sb 1 2 4 Sb 60,2 d 1691,04 

Zr ^Zr 63,9 d 756,72 
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3.3.3 - Interferências espectrais 

Na análise por ativação neutrônica, podem ocorrer, reações interferentes. 

Considerando-se as interferências, que podem ser: 

a) interferências que se originam em duas ou mais diferentes reações 

nucleares, as quais formam um mesmo radionuclídeo; 

b) interferências que são provocadas por outros radionuclídeos que possuem 

atividades altas que podem esconder as atividades dos que são menos intensos, ou 

uma soma das duas interferências. 

Quando acontece a irradiação das amostras secundárias, principalmente as 

provocadas por nêutrons rápidos, estas interferem nos resultados obtidos pela reação 

desejada. 

Diminui-se o problema quando o fluxo de nêutrons está bem termalizado. 

Elementos em que a reação interferente apresenta um nível elevado no caso do ^Si 

(n.p) 2 8 Al interferindo com 2 7Aí (n.y)2 8 Al ou ^Mg (n, y) 2 7 Mg e 2 7 AI (n,p) 2 7 Mg. Nestes 

casos os elementos Al e Mg não foram considerados. 

As irradiações foram feitas no reator do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), sendo o fluxo médio de nêutrons térmicos igual a 1,29 x 10 1 2 e 10 1 3 

nêutrons cm"2 s"1, com incerteza de ± 5%. 
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As amostras foram analisadas em quadruplicatas e o padrão utilizado foi o 

SL-1 (sedimento de lago) da AIEA. 0 certificado das análises estão na Tabela A.1 

(Anexol). 

De acordo com a meia-vida do radionuclídeo irradiou-se por períodos curtos 

e longos, como mostrado na Tabela abaixo: 

Tabela 3.1 - Irradiações das amostras 

NUCLÍDEO MEDIDO MEIA-VIDA TEMPO DE 

IRRADIAÇÃO 

DECAIMENTO TEMPO DE 

CONTAGEM 

"A l . 2 'Mg, b 1 Ti, b 2 V 2,3 - 9,5 min 10s 1 min 180s 

^Dy, * M n 141 -155 min 10s 1 min 180-300S 
4 , Ce, ^Co, b ,Cr, ^Fe, 
1 8 1Hf, ^Sc, 8 2 Ta, «Zh, 

^Zr, ^ P a , 1 2 4 Sb 

> 10 d 4h 15d 5400s 

Foram realizados vários testes para observação de um melhor tempo de 

irradiação, pois apresentava um tempo morto, muito alto, e tempo de decaimento alto. 

Iniciou-se com um tempo de irradiação de 1 minuto e foi diminuído para 10s quando foi 

atingido um tempo morto mais baixo. 

Os espectros de raios gama gerados por ativação com nêutrons de material 

geológico são bastante complexos, devido à grande quantidade de elementos 

presentes neste tipo de matriz. Atualmente, existem programas de computação 

eficientes para analisar espectros de raios gama, capazes de resolver esses espectros, 

localizando os picos e calculando suas áreas. 
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3.4 - Espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente 

(ICP-AES) 

É uma técnica fundamentada no espectro de linhas produzido por átomos e 

íons excitados. Foi utilizada para a determinação dos elementos Al e Ca, pois tais 

elementos apresentam uma alta concentração nas amostras analisadas. 

Como sabemos, plasma é uma mistura gasosa condutora composta por uma 

certa quantidade de cátions e elétrons. 

Nesta técnica a fonte de excitação é um plasma acoplado indutivamente, 

formada por 3 tubos concêntricos de quartzo onde flui o gás argônio. Ao redor do topo 

do tubo mais externo há uma bobina de indução ligada a um gerador de radiofreqüência 

produzindo energia em freqüência na ordem de 40 MHz (56). A técnica baseia-se nos 

plasmas de argônio usados para análises de emissão; os íons de argônio e elétrons são 

as principais espécies condutoras, embora estejam em menores quantidades. 

Algumas das vantagens são a grande faixa analítica dos elementos, alta 

sensibilidade, baixa interferência entre os mesmos e determinação de elementos 

refratários. 

Nos plasmas de argônio, os íons são capazes de absorver suficiente energia 

de uma fonte externa para manter a temperatura em um nível que posteriores 

ionizações sustentam o plasma indefinidamente a temperaturas tão altas como 10000 

K. Com sua alta temperatura, a atomização é mais completa e ocorre em um meio 

quimicamente inerte que tende a aumentar o tempo de vida do elemento a ser 

analisado. 

As medidas foram feitas no CETEM no espectrômetro de Emissão em 

plasma Perkin Élmer 2000. 
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3.5 - Espectrometría de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

O aparecimento da fonte de plasma induzidamente acoplado como fonte de 

excitação se desenvolveu rapidamente. A Espectrometria de Emissão em Plasma 

Induzidamente Acoplado é urna das técnicas mais difundidas por possuir uma alta 

estabilidade do plasma, baixa suscetibílidade a interferências químicas e urna 

capacidade de determinação multi-elementar simultanea. Em várias áreas de pesquisa 

como na área industrial a utilização de sistemas de determinação sequencial com 

rapidez e otimização de parâmetros operacionais totalmente automatizados por 

controles computadorizados transformou-a em uma importante técnica analítica. 

É uma técnica relativamente nova com a qual se pode analisar mais de 80 

elementos em diversas matrizes. O aparelho possui uma fonte de plasma que ioniza os 

elementos junto a um espectrómetro de massa que detecta os íons. A solução é 

nebulizada no plasma induzidamente acoplado. No plasma, o solvente da amostra é 

evaporado e uma grande parte dos átomos é ionizada pelo ambiente energético do 

plasma. Uma fração desses íons é capturada na interface do sistema e canalizada 

para dentro do espectrómetro de massa. A análise permite o espectro de massa de 

traços de elementos em solução (57). 

As amostras foram analisadas no Departamento de Química da PUC-RJ e o 

aparelho utilizado foi da marca Perkin Élmer modelo Elan 5.000. 

3.6 - Determinação das Incertezas para AAN, ICP-AES e ICP-MS 

Na análise por ativação neutrônica, as amostras para a determinação dos 

elementos foram analisadas em quadruplicatas. As incertezas expandidas das 

concentrações foram estimadas pelo cálculo do desvio padrão da média com intervalo 

com nível de confiança de 95%, segundo Student. 
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Na análise por ICP-AES o cálculo do desvio padrão foi realizado em três 

medidas para cada alíquota. 

Na análise por ICP-MS utilizou-se o método semi-quantitativo totalquant II e 

foram analisadas amostras em triplicatas. 

3.7 - Análise Estatística de Conglomerados 

A utilização de uma análise estatística, além da análise química, faz-se 

necessária já que se quer verificar como estes elementos estão agrupados. Assim fica 

mais claro observar o comportamento desses elementos nos grupos por eles 

constituído. 

Diante de um conjunto de dados obtidos de uma série de variáveis, é 

interessante estabelecer uma classificação, pois uma variável pode ser, por exemplo, a 

concentração de um elemento em amostras da matriz geológica. A técnica de 

conglomerados pode ser utilizada para a identificação e classificação de grupos de 

elementos que poderão apresentar variações características entre si, semelhantes ou 

com afinidades mútuas (58, 59). 

As similaridades localizadas em um conjunto heterogêneo de variáveis, 

podem ser interpretadas por métodos numéricos. 

O método de agrupamento é o termo geral para uma variedade de 

procedimentos utilizados para gerar um sistema de classificação. Empiricamente estes 

procedimentos, formam agrupamentos ou grupo de entidades altamente similares. É um 

procedimento estatístico de análise multívariada que se inicia num conjunto de dados 

com informações sobre amostras dos objetos e busca reorganizá-los em grupos 

relativamente homogêneos. Na demonstração da similaridade, são usados coeficientes 

ou medições, coeficientes de associações e medições probabilísticas de similaridade. 
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Para fazer as análises de agrupamentos e fatorial, utilizou-se o programa 

estatístico Statistical Program for the Social Science, SPSS. Segundo Massart (60), 

esta combinação voltada para estudos ambientais ou mesmo geoquímicos tornou-se 

muito útil para o uso em ciências exatas. O mesmo também foi empregado para 

determinação da fonte de material particulado encontrado em vários centros urbanos 

(61). 

Para simplificar o resultado final, as variáveis foram representadas pelas 

concentrações dos elementos que eram comuns aos três locais; os agrupamentos 

foram formados de acordo com a seqüência: em primeiro lugar, agrupamentos 

hierárquicos, depois a extração da matriz de proximidade com dendogramas utilizando-

se o método de Ward's e medidas de intervalo com valores padronizados pelos scores 

Z. 

Os processos de agrupamento foram desenvolvidos para a resolução de 

problemas práticos (62,63,59,64). 

O agrupamento pode ser aglomerativo ou divisivo. O aglomerativo ocorre 

quando por fusões sucessivas de n objetos separados, vão sendo agrupados em 

pequenos conjuntos sucessivos até uni-los em conjuntos sucessivos maiores até reuni-

los em só um conjunto (65). A estratégia hierárquica sempre otimiza um caminho entre 

a população e os indivíduos que a compõem (63). 

O método do centroide é baseado na substituição de cada fusão de objetos 

em um único ponto, que são representados pelas coordenadas de seu centro. A 

distância entre os grupos é definida pela distância euclidiana entre os centros. 

Para análise de agrupamentos, foi empregado como parâmetros as 

concentrações dos elementos comuns às três amostras. 
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3.8 - Espectrografía de Emissão Ótica 

A análise dos elementos é feita pelas medidas do comprimento de onda e da 

intensidade das linhas espectrais produzidas por uma excitação adequadas e dispersas 

por um dispositivo ótico apropriado. É utilizada na determinação de elementos a nível 

de traços, e as análises podem ser qualitativas, semi-quantitativas ou quantitativas. A 

técnica registra fotograficamente numa placa ou filme o espectro luminoso emitido após 

excitação dos átomos ou íons dos elementos, ou de moléculas. 

A presença de um elemento é confirmada numa amostra ao se determinar a 

existência de duas ou mais de suas linhas se possível. 

A análise semi-quantitativa é realizada por meio da comparação visual do 

enegrecimento das linhas do elemento a ser determinado com o das linhas do mesmo 

elemento quê são obtidas de padrões espectrográficos. 

O método da queima total da amostra, baseia-se no princípio da total 

volatilização ou evaporação da amostra. Quando não se sabe a composição qualitativa 

da amostra, é bastante utilizado. 

A técnica apresenta entre as principais vantagens, a de analisar ao mesmo 

tempo vários elementos, com rapidez, pouca quantidade de amostra, alta sensibilidade 

e baixo custo (66). 
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Capítulo 4 

Procedimento Experimental 

4.1 - Origem das amostras 

Neste trabalho foram estudadas as amostras das seguintes localidades: 

1) Araxá - origem: Arafértil amostra de minério da alimentação da usina coletada 

em 24/06/97; 

2) Catalão - origem: Ultrafértil, amostra de minério de fosfato apatítico SMR -

saída do moinho de barras da usina industrial pilha 655 de 23/08/96, massa: 

20Kg. Amostra cedida pelo CETEM; 

3) Patos de Minas - origem: Fosfértil, amostra de rocha fosfatada da alimentação 

da usina. 

4.2 - Processo de Amostragem 

As amostras foram coletadas a partir da alimentação das usinas, sendo 

retirado 1Kg de amostra, após a moagem. A amostra primária sofreu redução para a 

mesma granulometria do padrão SL-1, ou seja, foi passada na peneira de 200 mesh. 

Depois foi homogeneizada para obtenção da amostra final. 

As amostras passaram por moinho de barras e foram destorroadas em gral 

de ágata. Foi necessário moê-las em britadores de rolos que reduzem a rocha bruta em 

partículas menores, moinho de discos e trituradas manualmente. Pode ter ocorrido 
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contaminação da amostra devido à utilização do moinho de ferro ou ao desgaste dos 

equipamentos ou limpeza não efetiva dos mesmos, ficando alguma poeira, minério, 

ferrugem, etc. Por este motivo, por precaução, eliminou-se a determinação da 

concentração do ferro. 

Em seguida, as amostras foram secas em estufa à temperatura de 100°C 

durante 3 horas. 

4.3 - Homogeneização das Amostras 

A homogeneização foi realizada com as amostras em sacos plásticos com 

movimentos laterais, verticais e horizontais. Foram colocadas em uma pilha longitudinal 

em que a formação da pilha foi construída com uma pá à velocidade constante. 

Manualmente, ao longo de toda pilha, em um dado sentido e no sentido oposto 

retornou-se o material das extremidades e o distribuiu novamente dividindo-se a pilha 

em quatro partes iguais no sentido transversal, e tomou-se as partes não adjacentes 

(67). 

4.4 - Caracterização das amostras 

Para caracterizar as amostras quanto ao conteúdo dos seus elementos 

maiores, menores e traços, foram executadas análises das amostras devidamente 

homogeneizadas por difração e fluorescência de raios X. Essas análises foram 

realizadas na Divisão de Apoio Químico e Metalúrgico, laboratório de raios X do 

IEN/CNEN. 
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Foi realizada também uma análise semi-quantitativa por espectrografía de 

emissão ótica no CETEM. 

O equipamento utilizado para a análise foi um espectrógrafo ótico de 

emissão - modelo Jarell - Ash montagem Elbert 3,4 M 15.000 ranhuras / polegada. 

4.5 - Preparação das amostras 

4.5.1 - Espectrografía de Emissão ótica 

Depois das amostras homogeneizadas, utilizou-se 10 ug de amostra e 20 jig 

de grafite, com um tempo de exposição de 2 min e 30 seg. Condições de análise: Semi-

quantitativa - Método da queima total. 

Amperagem -12 A (para os 2 min e 15s total), corrente contínua. 

Filtro ótico - 7 

4.5.2 - Preparação das amostras para análise por ativação neutrônica 

Após homogeneização das amostras, pesou-se 200 mg de massa e colocou-

se em frascos de polietileno, selados à quente e colocados em frascos de alumínio para 

irradiação de elementos de meia-vida longa, e em frascos plásticos chamados de 

"coelhos" para elementos de meia vida curta. 

A descontaminação dos frascos utilizados para irradiação, assim como toda 

vidraria após lavagem, com extran, constou de imersão em solução de ácido nítrico 

30% por um período de 2 dias e em seguida, enxaguada com água bi-destilada. 
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4.6 - Solubilizacão das Amostras 

Devido à determinação do AI e Mg não serem adequadas à técnica por AAN, 

foi necessário a solubilizacão das amostras para posteriores análises por ICP-AES e 

ICP-MS em que as mesmas deveriam estar em meio líquido, sem resíduo. 

4.6.1 - Preparação das amostras para análise ICP-AES 

As amostras após serem homogeneizadas (devido à alta resistência das 

mesmas à dissolução com mistura de ácidos (nítrico, perclórico), com minerais bastante 

resistentes como o zircônio), foram submetidas a uma fusão com metaborato de lítio 

(68). Utilizou-se 100mg de massa, 1g do reagente (LiB0 2) e levou-se à chama oxidante 

forte em cadinho de platina. Retomou-se com HNO3 1N (preparado com HN0 3 

suprapuro) e a solução foi avolumada para um balão volumétrico de 10 ml. 

Após a abertura, as amostras em meio de HNCk, 1N, foram diluídas com 

água bi-destilada, na razão de 1:10. A curva analítica foi obtida com adições de padrões 

Multi-element Standard Solution IV (Merck) de 10, 50 e 100ug. As análises foram 

realizadas no laboratório de Química Analítica do CETEM. 
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4.6.2 - Preparação das amostras para análise por fCP-MS 

Após fusão com metaborato de lítio, as soluções em meio de HNO3 1N, 

foram diluídas com água mili-Q na razão de 1:10. A curva analítica foi obtida com 

adições de padrões Multi-element Standard Solution IV (Merck) de 50 ¡ag/mL. 

As concentrações dos elementos foram calculadas pelo método de 

calibração Totalquant II e como padrões internos foram utilizados os elementos Tl e In. 

As amostras foram analisadas no Departamento de Química da PUC-RJ. 

Neste método os dados de respostas internas contidos em tabelas, são 

usados na conversão das intensidades relativas medidas pelo espectrómetro de cada 

massa para uma amostra. Para cada elemento, a tabela de resposta interna do 

programa indica quantos íons por segundo devem ser observados para uma 

concentração de 1 mg/L. 
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O processo de preparação das amostras é mostrado no fluxograma da Figura 4.1 

ROCHA 

ALIMENTAÇÃO DAS USINAS 

TRITURAÇÃO 

PENEIRAÇÃO 

< 200 mesh 

HOMOGENEIZAÇÃO 

f \ 

ESPECTROGRAFÍA 

DE EMISSÃO ÓTICA 
^ ) 

f \ 

DIFRAÇÃC 

RAIOS X 

f \ 

FLUORESCÊNCIA 

RAIOS X 
V J 

r \ 

AAN 

V ) 

f \ 

FUSÃO 

ICP-AES ICP-MS 

Figura 4.1 - Processo de preparação das amostras 
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4.7 - Processo de Irradiação das amostras (AAN) 

Amostras e padrões contidos nos frascos de polietileno, foram colocados em 

coelhos de plástico conduzidos pneumáticamente ao reator e irradiados durante 10s, 

para a determinação dos radionuclídeos de meia-vida curta. 

Após irradiação e decaimento, foram contados na segunda prateleira que fica 

aproximadamente 15 cm do detector, na divisão de radioquímica do IPEN. 

Amostras, padrões e brancos foram colocados em coelhos de alumínio e 

irradiados por 7 horas para determinação dos radionuclídeos de meia-vida longa. Após 

"esfriamento", foram transportadas para Supervisão de Metrologia de Radionuclídeos 

do IRD/CNEN/RJ, para serem contados, na 2 a prateleira que fica a 12 cm do detector. 

Todas as amostras e padrões foram irradiados no reator nuclear do instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nuclear, IPEN/CNEN/SP. 

As atividades dos radionuclídeos de meia-vida curta ( 2 8AI, 2 7Mg, 5 1 Ti , 5 2 V, 

^Dy, ^Mn) foram determinadas em detector hiper puro de germânio (HPGe), modelo 

GEM-20190P, com voltagem de operação (+3000V), resolução (FWHM) em 1,33 MeV 

(^Co) de 2,28 keV, com espectrometria y em 8192 canais. 

Para determinar as atividades dos radionuclídeos de meia-vida longa foi 

utilizado um detector hiper puro de germânio (HPGe), modelo GMX-10180, com 

voltagem de (-2500V) e resolução (FWHM) em 1,33 MeV (^Co) de 1,80 keV, com 

espectrometria y em 4096 canais. 
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Utilizando-se o programa Maestro II foram analisados os espectros y dos 

radionuclídeos e as áreas referentes às atividades dos radionuclídeos foram 

determinadas por meio do programa Aptec. 

4.7.1 - Escolha do Padrão 

A escolha de padrões traz algumas dificuldades. Seria ideal que as 

concentrações dos diversos elementos presentes nos padrões possuíssem valores 

próximos aos seus elementos correspondentes nas amostras, pois diminuiria o erro 

experimental. Como não foi possível conseguir padrão semelhante, utilizou-se padrão 

de sedimento de lago (SL-1), fornecido pela Agência Internacional de Energia Atômica e 

que possui uma grande quantidade de elementos certificados. As Tabelas A1 e A1.1, 

apresentam as concentrações dos elementos determinados no padrão SL-1 com os 

seus valores recomendados. 

O programa empregado para a identificação automática das dezenas de 

picos ou de linhas de energia no espectro, se por um lado facilita a busca imediata de 

picos, por outro lado, ele apresenta uma perda de linhas de menor significância 

estatística, porém de grande interesse para o estudo. Neste caso é necessário realizar 

uma busca manual de picos no próprio sistema de aquisição de dados utilizando-se 

(Maestro II). Ocorreram casos em que o elemento existe no padrão certificado SL-1 

com concentrações elevadas mas que nas amostras não aparecem ou quando 

aparecem, estão em concentrações mínimas; Também aconteceu com, elementos que 

apareceram nas amostras e não foi possível determiná-los devido à ausência no 

padrão. 
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Após as análises dos espectros pela calibração usando-se o programa 

Aptec, foi feito o processo de identificação dos elementos usando-se tabelas compostas 

pelos radionuclídeos e suas respectivas energias e tempo de meia-vida. (69,70,71). 
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Capítulo 5 

Resultados e Discussão 

5.1 - Resultados qualitativos 

Foi realizado um estudo qualitativo para reconhecimento das amostras. 

5.1.2 - Resultados da análise da difração e fluorescência de ratos X 

Com a finalidade de saber quais os minerais e elementos presentes nas 

amostras, as mesmas foram submetidas à fluorescência e à difração de raios X. 

Também foram analisadas semi-quantitativamente por meio de uma espectrografía de 

emissão ótica. Estes resultados são apresentados nas Tabelas 5.1 e 5.2. 

Tabela 5.1 - Resultado da difração de raios X - Principais minerais identificados 

AMOSTRA CARACTERÍSTICA DA DIFRAÇÃO DE RAIOS X: 

Araxá 0 espectro de difração obtido corresponde a uma mistura de calcita + 

dolomita + grupo apatita (predominante) + quartzo + provável presença 

de mineral do grupo da mica 

Catalão 0 espectro de difração corresponde a uma mistura de mineral do grupo 

calcita + dolomita + apatita + quartzo + provável presença de mineral do 

grupo da mica 

Patos de Minas 0 espectro de difração corresponde a uma mistura de mineral do grupo 

apatita + quartzo + mineral do grupo da mica (provavelmente 

muscovita). 
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Tabela 5.2 - Resultado da Fluorescência de raios X 

AMOSTRA ELEMENTOS 

PRINCIPAIS 

ELEMENTOS 

SECUNDÁRIOS 

ELEMENTOS 

MENORES 

ELEMENTOS 

TRAÇO 

Araxá P, Ca, Fe Sr, Nb, Ti, Ba, Mn Al, Mg, Si, S, 

Zr, Zn, 

Th, Ni, Ce, Nd, La, 

Y, Pb, Cu 

Catalão P, Ca, Fe Sr, Nb, Ti, Si, Zr Al, Mg, Mn, Ba Th, Ni, Ce (?), Nd 

(?) Y, Pb (?), Cu, 

Zn, S, Gd (?) U (?) 

Patos de 

Minas 

P, Ca, Si Sr, Al, K, Fe Mg, Ti Rb, Mn, Zn, Y, S 

As concentrações acima são apresentadas de forma estimada, e a 

simbologia (?) indica que o referido elemento está no limite de detecção do 

equipamento. 

Nesta análise, foram pesquisados todos os elementos compreendidos na 

faixa do Ti (Z=22) ao U (Z=92) e mais os elementos Cl, K, Ca, Al, Mg, Na, Si e P. 

Observando-se os resultados da difração de raios X nos três locais em 

estudo, verifica-se que Araxá e Catalão têm composição muito semelhante, enquanto 

que Patos de Minas difere no grupo da mica. 
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Os resultados obtidos com a fluorescência de raios X dos elementos 

principais para Araxá e Catalão são os mesmos. Para os elementos secundários e 

menores ocorre certa semelhança, porém em Patos de Minas o número tanto para os 

elementos menores como para os elementos traço é menor. 

A distribuição dos elementos secundários em rochas ígneas pode ser 

explicada assumindo-se a lenta cristalização de uma seqüência bem ordenada de 

minerais a partir de um magma, resultando habitualmente em diferenciação. 

Uma explicação para a distribuição pode ser dada supondo que as rochas 

ígneas se formam por uma fusão progressiva de materiais de rochas médias durante 

metamorfismo externo. 

5.1.3 - Resultado da análise dà espectrografia de emissão ótica 

Visando ter uma idéia de como estariam distribuído percentualmente os 

elementos nos três locais, foi realizada uma análise espectrográfica. Os resultados 

estão mostrados na Tabela 5.3: 
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Tabela 5.3 - Resultado da espectrografía de emissão ótica 

ELEMENTOS AMOSTRA 

ARAXA CATALÃO PATOS DE MINAS 

(%) (%) (%) 

Al 1 1 3 

Ba 0,1 0,1 N.D. 

Ca 7 3 10 

Mg 0,3 0,3 0,3 

Na N.D. N.D. N.D. 

Ni 0,07 0,03 0,01 

Si 0,7 0,3 3 

Ti 3 3 0,7 

V 0,03 0,01 0,003 

Zn Interf. Interf. Interf. 

Zr 0,07 0,07 0,03 

Obs.: N.D.: não determinado. O limite de detecção do Na é < 0,1 % 

Observando o comportamento dos elementos determinados pela 

espectrografia de emissão, encontra-se o Ca como elemento principal, atingindo os 

maiores valores percentuais para os 3 locais, seguindo-se o elemento Ti que é 

secundário para Araxá e Catalão e elemento menor para Patos de Minas. O Al que é 

- secundário em Patos de Minas, encontra-se em maior percentual do que em Araxá e 

Catalão onde ele é elemento menor. Essas observações são exibidas na Figura 5.1 
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Figura 5.1 - Percentuais para os elementos obtidos através da 

espectrografia de emissão ótica. 

5.2 - Resultados das determinações analíticas 

A exatidão das determinações analíticas foi verificada por meio das análises 

do padrão de referência SL-1. 
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5.2.1 - Exatidão do método de análise por ICP-MS 

O padrão SL-1, foi analisado utilizando o método totalquant, com 3 

solubilizações da amostra Os resultados das análises por ICP - MS estão na Tabela 

5.4. 

Tabela 5.4 - Exatidão do método de análise por ICP-MS para o padrão SL-1 

ELEMENTO VALOR VALOR DESVIO DO VALOR 

RECOMENDADO DETERMINADO DE REFERÊNCIA 

(ng/g) (ng/g) % 

n=3 

As 27,6 ±1,4 33,8 22,5 

Ba 639,2 ±24,5 632 -1,1 

Co 19,8 ±0,7 17,1 -1,36 

Cr 103,7 ±4,5 142 36,9 

Cu 30,0 ±2,8 

Ga 23,7 ±2,3 36,7 54,8 

La 52,6 ±1,5 49,9 -5,13 

Mn (0,346 ±0,7)% 0,30 % -13,3 

Pb 37,7 ±3,5 37,6 -0.26 

Rb 113,1 ±5,1 103 -8,93 

Se 2,85 ±0,62 <LD 

Th 14,0 ±0,42 14,6 4,8 

Ti 0,517 ±0,019% 0,48 % -7,16 

U 170,4 ±7,1 165 -3,17 

\ 
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5.2.2 - Exatidão do método ICP-AES 

Tabela 5.5 - Exatidão de método de análise por ICP-AES 

ELEMENTO VALOR 

DETERMINADO 

(ng/g) 
n=3 

VALOR DE REFERÊNCIA 

(ng'g) 

DESVIO DO VALOR DE 

REFERÊNCIA 

(%) 

Al 64951 89000 -27,0 

Ca 1553,4 2500 -37,8 

Ti 4368,9 5170 -15,5 

Obs.: não foi possível determinar a exatidão do método AAN devido a falta de um outro 

padrão, embora as referências assegurem uma exatidão inferior a 10%, 

dependendo dos parâmetros nucleares dos radionuclídeos estudados. 

5.2.3 - Limite de detecção por ICP-AES 

Foi determinado como sendo 3 vezes o desvio padrão de 10 medidas do 

branco vezes a concentração analítica dividido pela média de 10 leituras de emissão do 

padrão. 

As amostras foram feitas em triplicatas e os resultados das amostras são 

mostrados na Tabela 5.6. 



59 

Tabela 5.6 - Limite de detecção por ICP-AES 

ELEMENTO COMPRIMENTO DE ONDA 

(nm) 

LIMITE DE DETECÇÃO 

(mg/L) 

Al 396,152 0,96 

Ca 393,366 0,01 

Dy 353,170 0,33 

Dy 389,853 0,33 

Ti 334,941 0,13 

V 309,311 0,17 

Zr 343,823 0,24 

5.2.4 - Limite de detecção por ICP-MS 

Foi determinado como sendo 3 vezes o desvio padrão do branco dividido 

pelo fator de resposta. Foram realizadas 7 medidas do branco, e as amostras foram 

feitas em triplicatas. Os resultados podem ser vistos na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 - Limite de detecção por ICP-MS 

ELEMENTO (ng/g) 

n=3 

As 0,09 

Ba 0,09 

Co 0,05 

Cr 3,0 

Cu 2,0 

Ga 0,02 

La 0,007 

Mn 0,07 

Ni 2,0 

Pb 0,06 

Rb 0,02 

5.2.5 - Limite de detecção para AAN 

Utilizou-se = ~N-/~ onde B é o background, N é o número de contagens 

correspondentes a 1 ng do elemento (área integrada) e m é a massa da amostra (em 

gramas). Para cálculo do LD utilizou-se o próprio padrão (72). 



Tabela 5.8 - Limite de detecção dos elementos por AAN 

VALOR 

ELEMENTO (ng/g) 

n-3 

Ce 0,4 

Co 0,007 

Cr 0,6 

Dy 0,1 

Eu 0,01 

Hf 0,05 

Mn 0,005 

Nd 5,3 

Sc 0,006 

Ta 0,04 

Tb 0,08 

Th 0,06 

Ti 4,5 

V 1,8 

Zr 2,5 
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5.3 - Resultados Quantitativos 

Com o objetivo de avaliar as concentrações dos elementos presentes nas 

amostras, foram realizadas análises para quantificação dos mesmos. Os resultados são 

mostrados a seguir. 

5.3.1 - Análise por ativação neutrônica 

Os critérios de seleção utilizados para garantir a qualidade dos valores 

obtidos para cada elemento foram definidos de acordo com suas linhas de energia, para 

os espectros mais definidos e sem interferências. 
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Tabela 5.9 - Resultado da análise por AAN 

ELEMENTO (^ATÔMICO ARAXÁ CATALÃO PATOS DE MINAS 

teg'g) (ng>9> 
n=4 n=4 n=4 

Ce 58 5664,5 ±358,0 4275,0 ±480,8 87,2 ±5,8 

Co 27 107,9 ±3,7 99,8 ±3,4 11,5 ±1,9 

Cr 24 311,0 ±12,0 352,0 ±49,7 52,0 ±2,5 

Dy 66 101,6 ±49,6 54,24 ±10,2 

Eu 63 61,1 ±2,0 41,6 ±1,6 1,2 ±0,2 

Hf 72 19,7 ±0,8 55,5 ±5,3 3,2 ±3,3 

Mn 25 10747,3 ±381,9 8657,7 ±1190,1 608,3 ±175,6 

Nd 60 1220,7 ±157,6 606,0 ±224,1 

Sc 21 82,3 ±2,8 54,8 ±3,1 10,6 ±0,4 

Ta 73 17,7 ±2,1 9,5 ±0,4 

Tb 65 19,8 ±0,1 21,6 ±1,4 

Th 90 427,1 ±20,9 219,0 ±24,3 8,7 ±0,5 

Ti 22 24106,7 ±36911 44156,7 ±60930 5471,7 ±2159,5 

V 23 356,1 ±59,9 348,2 ±48,8 98,2 ±6,4 

Zn 30 147,8 ±17,7 

Zr 40 3046,6 ±972,9 
• 

569,5 ±1149,7 
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As incertezas são expressas pela incerteza expandida, com intervalo de 

confiança de 95%. 

Sendo: 

s = desvio padrão 

n = número de medidas 

a = 0,05 

v = n - 1 

5.3.2 - Resultado da análise por ICP-AES 

Nas amostras estudadas, os elementos Al e Mg não foram analisados por 

ativação neutrônica devido à forte interferência na análise do Al pela reação 28Si(n,p) 
2 8AL Há também uma forte interferência na análise do Mg pela reação 2 7 AI (n, p) 2 7 Mg. 

O critério de escolha utilizado foi o das melhores linhas, ou seja, as que não 

apresentassem interferências no espectro. 
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Tabela 5.10 - Resultados da análise por ICP-AES 

ELEMENTO ARAXÁ CATALÃO PATOS DE MINAS 

(M-g/g) (ng'g) 

n=3 n=3 n=3 

Al 7220,3 ± 268,5 7191,8 + 134,0 33505 ±3861,4 

Ca 183680 ±1747,6 161846 ±1299,6 199730 ±14523 

Dy <0,33 <0,33 <0,33 

Ti 17782,3 + 1892,6 37665,3 + 1128,9 2848,3 ±326,7 

V 284,1 ±20,5 332,6 ±84,7 <0,17 

Zr 702,7+299,7 2154,3 ±93,5 55,28 + 9,6 

As leituras para Dy foram realizadas nas linhas 353,170nm e 389,853 nm 

não tendo sido possível em nenhuma das duas linhas, obter leitura sem interferência. O 

tipo de interferência provavelmente foi inter-elementar devido à distorção do pico 

apresentada nas linhas investigadas. 

Os valores indicados (<) para Dy e V são referentes ao limite de detecção. 

5.3.3 - Análise por ICP-MS 

Uma maneira de conferir os dados obtidos para alguns elementos que foram 

determinados por meio da análise por ativação neutrônica, foi realizar uma análise por 

ICP-MS. 
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Tabela 5.11 - Resultado da análise por ICP-MS 

ELEMENTO ARAXÁ CATALÃO PATOS DE MINAS 

fag/g) (^g'g) 

n=3 n=3 n=3 

Co 105,0 + 4,2 95,5 ±16,9 8,5 ±2,5 

Cr 366,7 + 3,1 367,3 ±64,4 48,9 ± 25,4 

Hf 24,4 ±3,1 56,9 ±4,1 1,2 ±1,9 

Sc 99,9 + 2,8 96,7 ±13,9 14,0 ±1,6 

Th 521,5 ±18,8 237,9 ±33,5 8,3 ± 0,5 

V 317,3 ±18,2 310,5 ±40,4 88,6 ±1,4 

5.4 - Discussão dos resultados 

5.4.1 - ICP-MS 

As concentrações médias dos elementos determinados para os três tipos de 

rochas, mostrou uma certa coerência em relação aos elementos de interesse no estudo. 

As concentrações dos elementos encontradas para Araxá e Catalão, na maioria têm 

valores aproximados, diferenciando-se dos valores encontrados em Patos de Minas. 
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5.4.2 - ICP-AES 

Utilizou-se essa técnica para determinação dos elementos Al e Mg. Devido a 

forte interferência na análise do alumínio pela reação ^Si (n,p) ^Al e para análise do 

magnésio uma interferência forte pela reação 2 7AI (n,p) 2 7 Mg. A determinação por ICP-

MS necessitaria de grandes diluições, porém a determinação de Mg não mostrou bom 

resultado. 

5.4.3 - AAN 

E importante observar que a diferença dos valores de concentração 

encontrados, obedecendo-se as linhas de energias para cada elemento e espectros 

bem definidos, são menos acentuados em Araxá e Catalão. Porém nota-se uma 

diferença maior de concentrações para os elementos de Patos de Minas, até no 

comportamento dos picos de energia ou intensidades. É notável a diferença quando se 

compara os espectros de Araxá e Catalão versus Patos de Minas. 

Observando-se os resultados das concentrações de Araxá e Catalão nota-se 

uma certa semelhança entre os elementos determinados, como por exemplo nos 

elementos principais e secundários, enquanto que em Patos de Minas a similaridade é 

bem menor. Nos complexos alcalino - carbonatíticos, os carbonatitos são naturalmente 

enriquecidos em ETR. De acordo com Lapido (73), as maiores reservas e mais altos 

teores de ETR no Brasil estão em solos lateríticos e sílexitos associados a complexos 

carbonatíticos. 
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5.4.4 - Discussão em relação aos objetivos do trabalho 

A alta concentração de Ce tanto em Araxá (5664,52 ± 358,0 (ig/g) como em 

Catalão (4275,0 ± 480,8 ug/g) pode indicar que ela é conseqüência de enriquecimento 

residual. Estudando o comportamento dos ETR nos processos de alteração intempérica 

de diversos litotipos, ainda não estão bem definidos alguns fatores Formoso et al., 1989 

(74), observaram que geralmente esses elementos sofrem lixiviação durante os 

processos de alteração intempérica, com exceção do Ce, que tende a imobilizar-se. 

Como é conhecido, a concentração residual e a laterização foram os principais agentes 

mineralizadores na formação do depósito de Nb de Araxá (75) e de Nb + T.R. de 

Catalão (76). 

As apatitas de origem marinha, são tão deficientes em Ce que predominam o 

La e o Nd, provavelmente em função dos baixos teores do Ce na água do mar, em 

decorrência da oxidação de Ce 3* a Ce4*, e remoção por precipitação na forma de 

óxidos de Mn hidratados (77). 

Na análise por ativação neutrônica ocorreu quê para alguns elementos, não 

foi possível a sua determinação, devido aos seguintes motivos; 
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Para determinação do elemento nióbio que apareceu na energia de 765,82 

keV nas amostras de Araxá e Catalão não foi determinada a sua concentração, pois 

não foi possível identificar seu pico no padrão, embora ele apareça em nível de traço no 

seu certificado. Outro elemento como o ouro (Au-195) apareceu na amostra na energia 

de 98,86 keV; nesta energia a intensidade de raios gama é muito baixa e sofre bastante 

interferência. Assim, ele é melhor identificado na energia de 411,8 keV; porém foi feita 

uma busca para esta região e não foram encontrados picos, indicando possivelmente, a 

sua fraca presença na amostra. 

Alguns elementos do grupo das terras-raras, que possuem meia-vida 

intermediária, não foram determinados devido ao tempo de espera que se leva para 

"esfriamento" das amostras. 

Foi verificado que os radionuclídeos, ^Sc, ^Co, 5 1Cr, ^ P a aparecem sem 

interferências, nas energias ^Sc = 889,2 keV; ^Co = 1173,2 keV; 5 1 Cr = 319,4 keV e a 

determinação do tório foi realizada através do ^ P a , no pico de 311,9 keV e sem 

interferências. Colocando-se os resultados das concentrações destes elementos em 

função de seus números atômicos, observando-se a distribuição da composição das 

rochas estudadas, nota-se que nos resultados para as amostras de Araxá e Catalão há 

uma simililaridade de comportamento entre eles. Porém para Patos de Minas nota-se 

diferenciação em relação ao tório. 

Geoquimicamente, o tório tem semelhança com o titânio, zircônio, háfnio, 

terras-raras e urânio. Por diferenciação magmática se concentra nas rochas ácidas da 

parte superior da crosta terrestre. Está associado ao pirocloro na jazida de nióbio de 

Araxá, nas rochas ígneas sua abundância é três vezes maior que a do urânio. 
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Além do escândio, cromo, cobalto e tório, o vanádio foi um elemento que 

mostrou comportamento semelhante aos elementos citados. Como mostra a Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Concentração dos elementos analisados por AAN - Araxá, Catalão, Patos 

de Minas 

Considerando-se as amostras individualmente observa-se que em Araxá 

foram encontradas as maiores concentrações para os elementos: titânio, manganêsr 

cério e zircônio. Enquanto que, em Catalão as amostras são mais concentradas em 

titânio, manganês e cério. Em Patos de Minas, a grande maioria dos elementos 

determinados, apresenta valores menores de concentração. 
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5.5 - Similaridades entre alguns elementos 

Para uma melhor compreensão, foi feito um acompanhamento para os 

grupos de elementos estudados, quanto as similaridades de valores de concentração e 

a relação encontrada entre elas, observando-se: 

1 - O grupo formado por elementos das terras-raras que foram determinadas 

em Araxá e Catalão, como cério, neodímio, európio, térbio e disprósio, mostraram um 

comportamento bem semelhante, conforme a Figura 5.3 abaixo: 

Catalão - * - Paios de Mnas A-axá 

10300,0 

10,0 

1,0 

Ge Nd Eu Tb 
Número Atômico 

Figura 5.3 - Elementos das terras-raras comuns aos três locais. 
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2 - Considerando-se todos os elementos independentemente dos grupos a 

que pertencem, observa-se uma acentuada semelhança de comportamento para 

elementos de números atômicos entre Sc (21) e Co (27) e entre o Ce (58) e Th (90); 

isto para as amostras de Araxá e Catalão. Entretanto, para as amostras de Patos de 

Minas que apresentaram concentrações dez vezes menores do que as amostras de 

Araxá e Catalão este comportamento aproxima-se dos elementos na região de número 

atômico variando do Sc (21) até Co (27). Este comportamento é mostrado na Figura 

5.4. 

Figura 5.4 - Elementos comuns aos três locais 
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3 - Comparando-se os valores das concentrações obtidas pela AAN para 

Araxá e Catalão os locais mostram a mesma conformidade como se constituíssem uma 

mesma jazida, apenas com diferenças nas concentrações. Sabendo-se que Araxá e 

Catalão estão localizados em uma região de fratura e que guardam uma relação entre 

si que flutua em torno do valor um observa-se esta relação, na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Relação entre os elementos determinados por AAN. 
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4 - Para os elementos determinados utilizando-se o método ICP-AES, 

observa-se que o comportamento deste grupo de elementos é semelhante nas 

amostras de Araxá e Catalão conforme mostra o valor da relação entre as 

concentrações próximo de um. Este fato pode ser observado na Figura 5.6. 

Figura 5.6 - Relação entre os elementos determinados por ICP-AES 
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6 - Na determinação de todos elementos comuns a Araxá e Catalão, nota-i 

uma similaridade entre suas concentrações. O comportamento é praticamente 

mesmo, como se pode observar na Figura 5.8. 

Figura 5.8 - Relação total entre os elementos determinados para Araxá e Catalão. 
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5 - Para os elementos determinados pelo método ICP-MS, seu 

comportamento e a relação encontrada para as amostras de Araxá e Catalão são 

mostrados na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Relação entre os elementos determinados por ICP-MS 
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5.5.1 - Análise dos grupos formados 

As similaridades e diferenças entre os três locais amostrados, foram 

evidenciados por meio de uma análise estatística multivariada. As similaridades não 

foram suficientemente evidenciadas pelos dendogramas com os valores de 

concentração determinados. Foi necessário o estabelecimento de critérios adicionais, 

como as correlações e conglomerados, componentes principais que formam os grupos, 

e similaridade entre estes perfis estatísticos para dar consistência às hipóteses. Além 

do mais foi necessária, uma avaliação do comportamento químico para verificar se 

esses dados são coerentes. 

Utilizando dados de 13 variáveis referentes à concentração dos elementos 

comuns aos três locais estudados, isto é: Sc, Zr, Eu, Th, Ce, Mn, Co, V, Cr, Hf, Ti, Al e 

Ca, buscam-se os agrupamentos do tipo "casos", que é como as amostras se agrupam. 

Havendo similaridade, as amostras ficarão num mesmo agrupamento. 

As condições em que foi feito a análise dos grupos: agrupamento 

hierárquico, extração da matriz de proximidade, Ward's method medidas de intervalo, e 

valores padronizados pelo Z score. 

Verificou-se a formação de dois grupos: o primeiro formado por Araxá e 

Catalão e o segundo por Patos de Minas, como pode ser observado na Figura 5.9 



Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 

Label Nun + + + + — + + 

Araxá 1 

Catalão 2 

Patos de Minas 3 

Figura 5.9 - Análise de agrupamentos das Amostras de Araxá, Catalão e Patos de 

Minas 
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Neste dendograma, verificou-se a similaridade das amostras de Araxá e 

Catalão estabelecida pela distância euclidiana entre os pontos das amostras, ou seja, 

quanto menor a distância, maior é a similaridade. 

Em seguida, verificou-se a similaridade entre suas 13 variáveis comuns 

(elementos), utilizando-se os valores das suas concentrações nas 3 amostras. Os 

agrupamentos formados podem ser vistos na Figura 5.10. 

Dendrogram using Ward Method 
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Figura 5.10 - Análise de agrupamentos das amostras com as 13 variáveis. 
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Observando a figura 5.10, nota-se a formação de dois grupos: o primeiro 

grupo vai do elemento escandio até o titanio, o segundo grupo é formado pelos 

elementos alumínio e cálcio. O primeiro grupo se divide em três subgrupos. O primeiro 

vai do escandio até o manganês e o segundo com os elementos cobalto, vanádio e 

cromo e terceiro formado pelo háfnio e titanio. 

Analisando-se o subgrupo constituído pelos elementos europio, escandio, 

tório e cério, que são elementos das terras-raras, confirma-se sua semelhança química. 

O zircônio parece-se com o manganês em sua coordenação, devido a sua valência 

elevada, tem um valor de potencial grande e acompanha as terras-raras. O subgrupo 

composto por cobalto, vanádio e cromo, é coerente como metais de transição. Estes 

subgrupos se juntam, e com o subgrupo constituído pelo háfnio e titânio constituem o 1 s 

grupo. 

Dos conglomerados fornecidos pela matriz correlação, verificou-se que o 

primeiro grupo constituí-se predominantemente de elementos das terras-raras, seguido 

pelos metais de transição e o terceiro grupo é constituído apenas de metais. 

As terras-raras possuem altas correlações, o que vêm confirmar suas 

propriedades químicas semelhantes. O tório junto com as terras-raras o (escandio e 

europio) estão altamente correlacionados. 

A carga e o raio comparativamente grande das terras-raras associados com 

sua concentração geralmente baixa, sugerem a sua tendência relativamente pequena 

de substituir os elementos de importância maior durante a cristalização magmática. 
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Isto é confirmado pela concentração das terras-raras como minerais 

individuais nos pegmatitos (78). O zircônico com sua combinação de uma carga alta e 

um raio grande aparece neste subgrupo. O manganês, por sua vez é considerado um 

elemento maior. 

O segundo subgrupo é constituído pelos metais de transição (cobalto, 

vanádio e cromo). É justificado por possuírem de um modo geral, propriedades 

químicas semelhantes e se comportarem quimicamente de modo diferente em relação 

às terras-raras. 

5.6 - Análise dos Componentes Principais 

Com a finalidade de encontrar algumas combinações lineares das variáveis 

originais que forneçam a maior parte das informações sobre essas variáveis é feita uma 

análise dos componentes principais, (79). 

É uma técnica estatística que transforma linearmente um conjunto de 

variáveis num outro conjunto de variáveis não correlacionadas, substancialmente 

menor, mas que explica as informações com maior nitidez que o conjunto original. 

O primeiro componente principal é a combinação que contribui para a maior 

quantidade na variância da amostra; o segundo componente principal, contribui para a 

segunda maior variância, e não está correlacionado com o primeiro. A interpretação dos 

resultados é feita com a utilização dos componentes principais pois reduz a dimensão 

da matriz. 
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No gráfico das variáveis (elementos) em função dos componentes principais, 

Figura 5.11, observa-se como os elementos estão agrupados. Utilizam-se os dois 

principais componentes. 

A Figura 5.11, mostra as variáveis em função dos componentes principais. 

Os valores dos componentes 1 e 2 que foram utilizados nesta Figura estão descritos na 

Tabela A2.1, (Anexo 2). 
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Figura 5.11 - Variáveis em função dos dois componentes principais 
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O gráfico mostra como os elementos estão situados em relação aos 

componentes 1 e 2 nas três amostras, e não individualmente. 

É importante observar que a análise dos componentes principais não mostra 

parâmetros químicos, mas a observação de um grupo de elementos possuindo valores 

próximos dos componentes principais permite tirar conclusões quanto ao seu 

comportamento. 

Observa-se que a maior parte dos elementos que possuem cargas positivas 

do componente 1 são os elementos referentes às amostras de Araxá, seguido por 

Catalão. Os elementos com maiores cargas negativas referente ao fator 1 estão em 

maior quantidade na amostra de Patos de Minas. 

Pode-se observar na Figura 5.12, o comportamento quando se retira uma 

das variáveis de um par (cálcio, manganês) com as mesmas condições de extração dos 

componentes 1 e 2. Pois esse par mostrou baixa correlação. Os valores dos 

componentes principais que foram utilizados nesta figura estão demonstrados na 

Tabela A2.2 (Anexo 2). 
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Component Plot in Rotated Space 
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Figura 5.12 - Variáveis em função dos dois componentes principais após 
retirada de um par de variáveis. 
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É possível diminuir o número de variáveis, sem perder representatividade, 

seguindo alguns critérios, um deles é eliminação de uma das variáveis de um dos pares 

de elementos altamente correlacionados pela matriz de correlação e calcular 

novamente as correlações entre as variáveis. Repete-se o processo até que o número 

de elementos seja representativo e com baixas correlações (60, 79, 80). 

5.6.1 - Estudo do comportamento dos grupos formados 

Nas rochas fosfatadas, os elementos (escândio, tório, cobalto e cromo), 

comportaram-se como diferenciadores dos conglomerados que formaram. Foi possível 

observar que ao excluir estes elementos do primeiro subgrupo formado, o elemento 

vanádio une-se ao grupo de origem, que era formado pelos mesmos. Este 

comportamento demonstra mais um motivo para citar o vanádio como um elemento 

diferenciador pertencente a este grupo. Pode-se observar que o vanádio 

automaticamente acompanha o subgrupo a que estes elementos pertencem. 

Observando-se a figura do dendograma (5.13), nota-se que o vanádio não permanece 

no mesmo grupo, mas sua tendência foi compor o 1 s subgrupo formado pelos 

elementos escândio, tório, cobalto e cromo. 



86 

' " H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * 

Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 
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Figura 5.13 - Formação dos grupos com a exclusão de Sc, Th, Co e Cr 

Com a exclusão dos elementos escândio e tório, todo o grupo dos metais de 

transição (cobalto, vanádio e cromo) se une ao subgrupo formado pela .maioria dos 

elementos das terra-raras (1 f i subgrupo). Observa-se também que em todas as 

exclusões que foram realizadas pelos subgrupos ou retirando-se pares de elementosr-

naoi se constataram modificações dos subgrupos formados pelos elementos (ráfnio e 

titânio) e nem dos metais (cálcio e alumínio). Um exemplo deste comportamento pode 

ser observado na Figura 5.14. 
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Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 
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Figura 5.14 - Formação dos grupos com a exclusão dos pares Sc, Th 

Foram realizadas várias exclusões de pares como escândio, cobalto, tório e 

cobalto, escândio e cromo, escândio e tório, escândio e cobalto, tório, cobalto, cromo, 

vanádio e em todos observou-se a formação dos três grupos de elementos: Na mesma 

ordem de formação como, os dois grupos, sendo o grupo formado pelos metais cálcio e 

alumínio responsável pela maior variância. Em relação as correlações, todos os" 

elementos do primeiro subgrupo (escândio, tório, európio, zircônío, cério, manganês), 

estão altamente correlacionados. Com exceção do zircônio e o manganês, os outros 

pertencem a família dos elementos terras-raras. 
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O zircônio e o Manganês são semelhantes em sua coordenação, devido às 

suas valências elevadas, tendo um valor de potencial alto, assim como os metais das 

terras-raras (81). 

5.7 - Comparação entre os fosfatos estudados e as fosforitas. 

0 minério de fosforita, é natural da faixa litorânea de Pernambuco, onde os 

minérios de fosfato são explorados com a finalidade de utilização em fertilizantes como 

acontece em Araxá, Catalão e Patos de Minas. Estudos realizados com esses minérios, 

mostraram que o urânio apresentou altas correlações em comportamento com os 

metais de transição (82). Apesar de serem rochas de gênese diferentes e de 

localidades específicas, os elementos traço são capazes de diferenciar a origem destas 

rochas. A maneira como estão associados, elementos como o tório que apresentou 

altas correlações principalmente com escandio, cromo, cobalto e vanádio, nas amostras 

estudadas, podem auxiliar na distinção dos grupos formados nestas rochas. 

No caso da fosforita, os elementos abundantes foram ferro, potássio e 

manganês. Em Araxá e Catalão foram o cálcio, titânio e manganês. Enquanto que, em 

Patos de Minas foram o cálcio, e o alumínio. 

Já os elementos menos abundantes nas fosforitas foram tântalo, lutécio e 

antimonio. Em Araxá foram tântalo e háfnio e em Catalão o tântalo e térbio. Em Patos 

de Minas foram europio e háfnio. 
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Analisando-se cada elemento em particular, foi possível classificá-los em 

relação às correlações encontradas entre eles. As baixas correlações foram destacadas 

pelos elementos do grupos dos metais, como é mostrado. 

Correlação entre os elementos determinados nas amostras em Araxá, Catalão e 

Patos de Minas. 

ELEMENTO ALTA 

CORRELAÇÃO 

BAIXA 

CORRELAÇÃO 

Cobalto Cr, Sc, Th, V, Hf, Eu, Mn, Ce, 

Ti, Zr 

Al, Ca 

Cromo 

iSfT Sc, Th, V, Hf, Eu, Mn, Ce, 

Ti, Zr Al, Ca 

Escandio Cr, Th, V, Co, Eu, Ce, Mn, Zr Al, Ca 

Tório Co, Cr, Sc, •pfcj Eu, Ce, Mn, Zr, Al, Ca 

Vanádio 

Co, Cr, Sc, Th, Eu, Ce, Mn, Zr, 

Hf, Ti 

Al, Ca 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Com os resultados alcançados conclui-se que: 

1 ) Os elementos mais abundantes foram titânio, manganês, cério e zircônio 

em Araxá, coincidindo com os valores encontrados para titânio, 

manganês e cério em Catalão com nítida diferença em relação a Patos de 

Minas. 

2) Constatou-se que os fosfatos de Araxá e Catalão demonstraram alta 

similaridade, enquanto que de Patos de Minas se diferenciou 

notavelmente, devido ao tipo de origem das rochas ígneas e 

metassedimentares. Diante deste fato, é possível a utilização dos 

elementos escândio, tório, cromo e vanádio como diferenciadores de 

origem de tipos de rochas. 

3) No estudo realizado, houve uma clara separação do grupo dos elementos 

das terras-raras e dos metais de grupos representativos. 

4) Dos elementos estudados, o escândio, cobalto, cromo, e tório mostraram 

associações com o grupo dos elementos das terras-raras, diferenciando 

mesmo com a presença dos elementos principais. 

5) O tório apresentou uma alta correlação com todos elementos do seu 

subgrupo e uma baixa correlação com os metais. 



Anexo 1 

Tabela A.1 - Certificado do padrão de referência. Al EA SL-1 

ELÈIÍIENTO CERTIFICADO CONCENTRAÇÃO 

Al 89000 
As 27,5 ±2,9 
Ba 639 ±53 
Br 6,82 ±1,73 
Cd 0,260 ±0,050 
Ce 117 ± 17 
Co 19,8±1,5 
Cr 104 ± 9 
Cs 7,01 ±0,88 
Cu 30,0 ±5,6 
Dy 7,46 ±2,12 
Fe 67400 ±1700 
Hf 4,16 ±0,58 
La 52,6 ±3,1 
Mn 3460 ±160 
Na 1720 ±120 
Nd 43,8 ±2,8 
Ni 44,9 + 8,0 
Pb 37,7 ±7,4 
Rb 113 ± 11 
Sb 1,31 ±0,12 
Sc 17,3 + 1,1 
Sm 9,25 ± 0,51 
Th 14 ± 1 
Ti 5170 ±370 
U 4,02 ± 0,32 
V 170 ±15 
Yb 3,42 ±0,64 
Zn 223 ±10 
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Tabela A.1.1 - Certificado do padrão de referência. AIEA SL-1 

ELEMENTO NÃO CERTIFICADO* CONCENTRAÇÃO 

Ag 0,082 
Au 0,01 
B 39 
Bi 1 
Ca 2500 
Cl 10 
Eu 1,6 
Ga 24 
Gd 12 
Ge 25 
Hg 0,13 
Ho 1.3 
l 28 
In 0,20 
Ir 0,0083 
K 15000 
Li 29 
Lu 0,54 
Mo 1,3 
Nb 17 
P 831 
Pt 0,36 
Ru 0,13 
S 12000 
Sn 4 
Sr 80 
Ta 1,6 
Tb 1.4 
Te 2 
Tm 0,66 
W 6 
Y 85 
Zr 241 

* Valores não certificados, porque foram baseados em métodos que não são 

de referência ou porque não foram determinados por 2 ou mais métodos 

independentes. Eles foram incluídos apenas como informação. 
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Anexo 2 

A Tabela A.2.1 mostra os valores dos componentes 1 e 2 usados na Figura 5.11. Estes 

são obtidos a partir da matriz dos componentes. 

Tabela A.2.1 - Componentes principais das amostras analisadas 

ELEMENTO COMPONENTE1 COMPON ENTE2 

Al -0,800 -0,600 

Ca -0,311 -0,950 

Ce 0,921 0,390 

Co 0,844 0,537 

Cr 0,719 0,695 

Eu 0,950 0,313 

Hf 0,193 0,981 

Mn 0,902 0,432 

Se 0,971 0,241 

Th 0,993 0,122 

Ti 0,315 0,949 

V 0,817 0,577 

Zr 0,961 0,276 



Tabela A.2.2 - Valores dos componentes 1 e 2 das amostras analisadas usados 

figura 5.12, após retirada de um par de variáveis. 

ELEMENTO COMPONENTE1 COMPONENTE2 

Al -0,790 -0,613 

Ce 0,914 0,406 

Co 0,834 0,551 

Cr 0,707 0,707 

Eu 0,945 0,328 

Hf 0,177 0,984 

Sc 0,966 0,257 

Th 0,990 0,138 

Ti 0,299 0,954 

V 0,807 0,591 

Zr 0,957 0,292 



Matriz de Correlação 

AL CA CE CO CR EU HF 

AL 1,00000 

CA ,81932 1,00000 

CE -,97072 -,65760 1,00000 

CO -,99706 -,77294 ,98628 1,00000 

CR -,99214 -.88460 ,93305 ,97963 1,00000 

EU -,94741 -,59275 ,99654 ,96916 ,89994 1,00000 

HF -,74345 -,99257 ,56104 ,68998 ,82127 ,49033 1,00000 

MN -,98065 -,69122 ,99896 ,99277 ,94846 ,99173 ,59814 

SC -,92081 -,53082 ,98753 ,94800 ,86479 ,99720 ,42374 

TH -,86707 -,42478 ,96135 ,90272 ,79794 ,98090 ,31145 

Tl -,82175 -,99999 ,66080 ,77563 ,88658 ,59617 ,99204 

V -,99960 -,80281 ,97711 ,99882 ,98822 ,95607 ,72428 

ZR -.93430 -,56109 ,99258 ,95888 ,88236 ,99925 ,45619 

MN SC TH Tl V ZR 

MN 1,00000 

SC ,97934 1,00000 

TH ,94782 ,99271 1,00000 

Tl ;69429 ,53442 ,42862 1,00000 

V ,98579 ,93145 ,88079 ,80533 1,00000 

ZR ,98601 ,99935 ,98770 ,56461 ,94399 1,00000 
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Abreviações 

AEIA Agência Internacional de Energia Atômica 

ICP-MS Espectrometria de Massa com Plasma Acoplado Indutivamente. 

ICP-AES Espectrometria de emissão atômica com plasma Acoplado Indutivamente. 

ETR Elementos das Terras-raras 

ETRL Elementos das Terras-raras Leves 

CETEM Centro de Tecnologia Mineral 

IEN Instituto de Energia Nuclear 

IRD Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

AAN Análise por Ativação Neutrônica 



Glossário ( 8 3 ) 
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1 - Metassomatismo: processo que acarreta modificações químicas nos minerais, 

devido à percolação de fluidos contidos na própria rocha ou de origem externa. 

2 - Carbonatito: rocha de origem ígnea/metassomática com mais de 50% de 

carbonatos, principalmente calcita e dolomita. 

3 - Metamorfismo: transformação físico-química-estrutural das rochas por efeito de 

pressão e temperatura. 

4 - Diagênesis: são os fenômenos e processos; compactação deformação cimentação 

e dissolução que sofre a rocha entre o final da deposição do sedimento original e seu 

metamorfismo ou sua nova exposição e erosão. 

5 - Rochas ácidas: categoria de rocha com alta porcentagem de sílica. 

6 - Rochas básicas: termo geológico aplicado às rochas, contendo menos de 55% de 

sílica, livre ou combinada. 

7 - Fosforito: rocha sedimentar formada essencialmente por minerais fosfatados. 
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8 - Rochas ígneas: rochas formadas a partir de material fundido ou parcialmente 

fundido 

9 - Singenética: veios ou formações de minérios, cuja origem coincide com a das rochas 

que as contêm, formam portanto verdadeira segregação em que os minérios se 

concentram em certos pontos e se tornam assim exploráveis industrialmente. 

10 - Depóstio singenético: depósito mineral formado contemporaneamente com a rocha 

que o contem. 

11 - Fontes mantélicas: Fontes originadas do manto (camada do globo terrestre sob a 

fitosfera). 
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