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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo a caractenzÀção da apatita do complexo de

Angico dos Dias em suas variedades primririas e secundárias, enfatua¡do as modificações

geradas durante o desenvolvimento do perfil de alteração, em seus aspectos morfológicos,

mineralógicos e geoquímicos visando à compreensão do seu comportamento no processo

de beneficiamento.

Foram utilizadas várias técnicas para a caracterização dos tipos de apatita e para a

cancteruação tecnológica (moagem, separações granulométricas, densimétricas e

magnéticas, Microscopia Ótica, Difração de Raios X, Microscopia Eletrônica de Vanedur4

Microssonda Eletrônica, Espectrometria de Massa com Plasma Induzido e Acoplado por

Ablação a Laser e Catodoluminescência c análise de imagens).

Fo¡am identifioados três tipos de apatita, que representam sete gerações: apatita

magmática prim:iria (tipos A, B e C em rocha sã e D e E em ¡ocha alterada), apatita

possivelmente hidrotermal (tþo F) e apatita supérgena (tipo G).

O estudo à Microssonda Eletrônica dos diferentes tipos de apatita evidenciou que

alguns elementos, razões ou totais de análises podem ser utilizados como índices de

altenção, e que os valores destes parâmetros evoluem não só entre os diferentes tipos de

apatita como dentro de um mesmo tipo com diferenças nos graus de alteração, quer sejam

consideradas apatitas de diferentes níveis do perfil, quer sejam considerados diferentes

setores de um mesmo grão atingido pela alteração. O aumento no teor de F, da razão

CaO/PzOs e diminuição do total são os principais índices de alteração.

O estudo à Catodoluminescência diferenoiou os tipos de apatita primária e

secundária. A apatita primríria sã apresentou tons violeta-azulados, tendendo para tons mais



fosadosatéostiposmaisaltefados.ostipossecundáriosapresentafamtonsrosados

bastantediferenciadosdaquelesazuladosdostiposprimáriossãosedaquelestendentesao

rosa dos tipos primátios alterados.

Ã caraclerização do minério mostrou constituição mineralógica simples e favorável

ao processamento. As análises de imagem mostraram que pode ser possível obter um

concentrado de aproximada mente 9O%o de apatita (38% em P2O5) com recuperação

tambemdaordemdeg0o/oedescartedemassade51Yo.Poroutrolado,estasmesmas

análises indicaram que, no caso das partículas mais finas' há problemas de liberação devido

àbimodalidadedaapatitaencontradarøiazida,grossamaisliberadaou'maisfinanão

liberada em agregados onde associa-se a minerais de ganga' principalmente supérgenos'

que compõem em boa parte o plasma secundrírio da alteração '



ABSTRACT

The aim of this research was to characterize the apatite from Angico dos Dias

alkaline-carbonatitic complex, in its primary and secondary varieties, with emphasis in

weathering changes in morphological, mineralogical and geochemical aspects, in order to

understand its behaviour during industrial processes.

Several technics was used for apatite t)?e recognition and for technological

cha¡acterization (cominution, granulometric, desimetric and magnetic classifications,

Optical Microscopy, X-ray DifïÌaction, Scanning Electron Microscopy, Eletronic

Microprobe, Laser Ablation, Catodoluminescence, and image analysis).

Three types of apatite were identified, repreenting seven generations: magmatic

primary apatite (þpes A, B, and C in fresh rock and D and E in weathered rock), probably

hydrothermal apatite (type F), and supergene apatite (t1pe G).

Microprobe studies in different apatite types showed that some elements, or

relations, or total values of analyses can be used as weathering index, and that these

pa.rameters change among different types of apatite and so within one only type with

differents weathering degrees, considering apatite ÍÌom distinct levels in the profile or

different zones in the same weathered grain. Increasing F, CaOÆzOs, and diminution of

total are the main weathering index.

Catodoluminescence studies showed differences between primary and secondary

types. Primary liesh apatite presents violet-blue colors, with tendence to rose colors in the

weathered types. Supergene types present rose color, distinct from primary t)?es even

unweathered as weathered.



Ore characterization showed that the mineralogical composition was simple and

favourable to industrial processes' Image analysis showed that it may be possible to obtain

a 90Vo apatite concantrate (38% PzOs)' with 90% recuperation and 55Vo of rejected mass'

The same analysis indicate that, fo¡ fine particles' there are problems in liberation due to

bimodal character of apatite, which occurs in coarse grains (more liberated) or in fine

grains(notliberatedandassociatedwithgangueminerals,mainlysupergeneones).
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I.I. _APRESENTAÇÃO

No Brasil, a maior parte da produção de fosfatos provém de depósitos associados

aos mantos de alteração laterítica sobre maciços alcalino-carbonatíticos. Um deles é Angico

dos Dias, que diferencia-se dos ouhos complexos por ser de idade pré-cambriana e por

encontrar-se em uma região cujo clima atual é semi-árido, faltando, pois, água,

imprescindível para o principal processo de concentração adotado para os minérios

fosfìiticos, a fl otação.

O detalhamento mineralógico e geoquímico da apatifa é de grande importância na

escolha de rotas para o beneficiamento mineral, particularmente neste caso onde os

processos usuais não podem ser aplicados.

O estudo dos materiais fosf;íticos do complexo carbonatítico de Angico dos Dias

reveste-se de grande importância nos âmbitos acadêmico e econômico. Por um lado,

representa a possibilidade de estudar a apatita de um maciço tão diferente dos outros em

em território brasileiro, pela idade e pela situação; por outro lado, sua localização, no

médio vale do rio São Francisco, pode significar uma oportunidade de grande impacto

social e econômico, contribuindo para a possível implantação de um projeto mineiro, o que

poderia gerar empregos e melhoria da qualidade de vida numa érea carenle, produzindo

matéria prima para a agricultura numa região de Íìonteira agrícola.

Esta pesquisa de Mestrado teve como objetivo a caraclernação da apatita do

Complexo de Angico dos Dias, em suas variedades primárias e secundárias, enfatizando as

modificações geradas durante o desenvolvimento do perfil de alteração, em seus aspectos

morfológicos, mineralógicos e geoquímicos visando à compreensão do seu comportamento

no processo de beneficiamento.
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A pesquisa esteve associada a um projeto do Centro de Tecnologia Mineral

(CETEM), que visa à viabilizøção técnica do aproveitamento do fosfato e dos elementos

terras raras, buscando a recuperação integrada de ambos os bens minerais'

t.2. - LOC ALTZAÇÃO E ACESSOS

O complexo carbonatítico de Angico dos Dias situa-se no noroeste do Estado da

Bahia, no povoado homônimo, pertencente ao município de Campo Alegre de Lourdes'

próximo à divisa com o Estado do Piauí'

O complexo ftca a aproximadamente 390krn de Petrolina (PE)' importante centro

regional próximo à divisa triestadual PEIBAÆI'

O acesso (figura l) à área se faz' a partk de Petrolina (PE)' pela rodovia BR-235'

até a cidade de Remanso (BA) e pela estrada BA-340' encascalhada' até a cidade de Campo

AlegredeLourdes.Umarededeestradassecundárias,detrânsitoprecririointerligaasede

municipal de Campo Alegre de Lourdes aos povoados da área'

Outro acesso, a partir de São Raimundo Nonalo (Pl), se faz por estrada de terra,

passando por Anísio de Abreu até o município de Caracol (PI)' Uma estrada secundá'ria liga

Caracol a Angico dos Dias, distando aproximadamente l2km uma da outra'



Figura I - Localização e acessos à associação alcalino-carbonatítica de Angico dos Dias.



CAPÍTULO I - lntroduçåo

I.3. - ASPECTOS SÓCIO-ECONOMICOS

Segundo Leite (1997), aregião de estudo não dispõe de serviços de saneamento

básico. Os sistemas educacional e de saúde são organizados de modo razoéryel na sede do

município de Campo Alegre de Lourdes e precariamente nos distritos e povoados. A

energia elétrica é disponível no povoado de Angico dos Dias (foto 1), enquanto que os

sistemas de telefonia e financeiro são restritos à sede do município. A economia local é

baseada em uma agricultura de subsistência totalmente dependente das condições

climáticas, e de uma pecuriria extensiva, não dispondo de outras alternativas de produção, a

não ser de um extrativismo predatório de mel silvestre e de madeiras de lei.

Foto I - O povoado de Angico dos Dias.

Apesar de conter riquezas minerais de importância na economia industrial e

agropecuaria, no caso do titânio-vanádio e do fosfato, a localização da região em área

remota e as restrições acima mencionadas são fatores que certamente influenciam na
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tomada de decisões políticas e econômicas pafa a viabilização da explotação desses

depósitos minerais.

Nesse panorama socioeconômico registra-se uma extração mineral incipiente em

garimpos de quartzo, de calcario para a fabricação de cal' e de ola¡ias rudimentares

aproveitando a argila nas bacias das lagoas (secas, na maior parte do ano) que são

abundantesnaregião.Ademandapormatérias.plimasnaconstruçãocivilérelacionadaao

crescimento lento e desordenado da cidade de Campo Alegre de Lourdes' sendo que a

oferta mostra-se adequada ao caráter da expansão urbana local'

I.4. _ CLIMA, FISIOGRAFIAE GEOMORFOLOGIA

A região, segundo dados do Centro de Estatística e Informações - CEI' do Governo

daBahia(1993,øpudLei\e,l997),estáincluídanoPollgonodasSecasdoNordestee

apresentaumclimadotiposemi-aridocomprecipitaçõespluviométricasirregularesdurante

os meses de dezembro a março e um período seco de abril a novembro' A temperatua

mínima va¡ia entre 15 e 20oC nos meses de junho-julho e a máxima de 30 a 35"C nos meses

de setembro a novembro'

A vegetação predominante é a caøtinga arbórea densa a aberta (foto 2)' constituída

por formações arbustivas e herbáceas. As espécies mais encontradas são: mandacaru,

xique-xique, macambira e umbuzeiro, além de madeiras de lei tipo cerejeira' aroeira e pau

d'arco.
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Foto 2 - Aspecto dtvegetaçáo do tipo caatinga arbórea'

Onde afloram rochas do embasamento, o relevo se caracter'vÃ por um

comportamento homogêneo, constituindo um extenso peneplano, com suaves ondulações

onde as cotas altimétricas não chegam a atingir 550m. Na faixa sedimentar, a forma do

relevo dominante é a de chapadas arenosas com cotas acima de 600m. Ao longo da borda

da bacia estão as feições mais interessantes do relevo, como escarpas, monos testemunhos

e anfiteatros.

Segundo Barbosa et al. (1973), a região ocorre na unidade morfológica denominada

de ..Depressão periferica do Médio São Francisco". Essa depressão, na parte central e

noroeste da região, apresenta pediplanos desdobrados e pedimentos escalonados com

altitudes médias de 400-500m. Esse tipo de relevo associa-se a unidades litoestratigráficas



CAPITULO I - lntrodução

contendo micaxistos e gnaisses migmatíticos. Em meio ao pediplano regional ocolTem

trechos bastante dissecados, nos quais se destacam relevos residuais tipo inselbergs e

cristas estruturais com altitudes médias de 500-600m, que são sustentadas por minério de

Fe-Ti-V e por maciços alcalinos e seus xistos encaixantes.

Na parte NNW da região, o relevo é dominado por cristas estruturais representadas

pelas serras da Boa Esperanç4 da Pedra Comprida e das Pitombas, partes integrantes do

divisor das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Pamaíba. A altitude desse tipo de

relevo varia de 550 a 650m.

A sudoeste o relevo é do tipo apalachiano, sustentado por rochas do Grupo Santo

Onofre, atravessado em boqueirões epigênicos por afluentes do rio São Francisco, e com

altitudes variando de 500 a 650m.

Finalmente, na parte sul, predominam campos de dunas fixas ou móveis, terraços e

planícies aluviais. Destacam-se algumas dunas no extremo sudoeste com alturas de até

30m.

A área está situada nos divisores naturais de drenagem, pertencentes aos sistemas

hidrográficos do rio Pamaíba e do rio São Francisco. A rede fluvial é composta unicamente

por rios intermitentes cujo representante principal é o rio Piauí, afluente do Parnaíba. O

padrão de drenagem é tipicamente dendrítico (Leire, 1997), controlado por falhas eiou

fraturas, segundo calhas rasas, ao longo do relevo plano a suavemente ondulado, que

propicia a formação de dezenas de lagoas durante o período chuvoso.
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I.5. - GEOLOGIA

I.5.1. . CONTEXTO REGIONAL

ESTRATIGRAFIA

SegundoLeite(1997),Aregiãoécaøcteiuadapelapresençadeformações

superficiais que dificultam as correlações e interpretações estratigráficas e estruturais.

Grande parte dos afloramentos é de boa quatidade no tocante às informações das

cafacterísticas cinemáticas do arcabouço tectônico, sendo, porém, raros aqueles contendo

registros que possam permitir o empilhamento estratigráfico das diversas unidades

litológicas.

os agrupamentos litológicos de idades afqueano-protefotôico-paleozóicas puderam

ser organizados (Leite, 1gg7) nas seguintes unidades litoestratigráfrcas: complexo

Gnáissico-Migmatítico, unidade Serra da Boa Esperanca, Rochas Plutônicas Diversas,

incluindo o complexo carbonatítico de Angico dos Dias, o complexo Máfico-ultrarnifico

de campo Alegre de Lourdes, o complexo ultrarn:ifico do Peixe, a suíte Alcalina Serra do

Meio e ôs corpos Máfico-ultramáficos Diversos, Grupo Santo Onofre, e Bacia do

Parnaha-

o complexo Gnáissico-Migmatítico (Leite et al., 1993) ocupa a porção leste da a¡ea

e compreende uma associação de rochas gnáissicas e migmatíticas bandadas e

metamorlzadas na facies anfibolito, de idade provavelmente afqueafia (Arqueano Médio-

superior segundo Mascarenhas & Garcia, 1989; apud Leile, 1997), intrudidas por diques

granitó ides tardi a pós-tectônicos

A Unidade Serra da Boa Esperança (Leíte et a1,,1987, Leite & Fróes, 1989,Leite et

at., 1993) é representada por metapsamitos/pelitos na parte NNE e por metassedimentos
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margosos com lentes de metacalc¿írio na parte central da área. O grau metamórfico é

crescente de sul para norte, passando da zona da biotita para a mna da granada.

A falta de dados geocronológicos precisos para a Unidade Serra da Boa Esperança e

suas cronoconelatas, bem como para os maciços graníticos intrusivos, faz com que o seu

posicionamento estratigráfico seja ainda de caráter duvidoso, permitindo apenas aventar

como sendo pré-brasiliana, preliminarmente posicionada no paleo-mesoproterozóico

(Jardim de Sâ et al., 1992, Fuck et al., 1993, Angelim, 1992 e Angelim & Silva Filho,

1993).

O Complexo Máfico-Ultramáfico de Campo Alegre de Lourdes (Couto, 1989)

representa um corpo cumulático diferenciado e de filiação toleiítica, formado por

processos de cristalização fracionada e recristalizado sob condições sintectônicas na fácies

xisto verde, rßîa da biotita. Os litotipos componentes são metapiroxenitos,

metagabros/anortositos e ilmenita magnetititos, estes últimos corstituindo o minério de Fe-

Ti-V (uma das maiores reservas mundiais segundo trabalhos de Lima et al., 1977 e Souza

& Sampaio, 1979, apud Leite, 1997)- Embora não se disponha de dados geocronológicos

para as rochas do complexo, os dados geofìsicos indicam a mesma orientação dos dipolos

magnéticos para este complexo e para o Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias

(Gomes, 1993), o que sugere um mesmo período de magnetuação remanescente oriundo do

Paleoproterozóico.

O Complexo Máfico-Ultramáfico do Peixe (Leile et al., 1993) é, tamben¡ um corpo

básico diferenciado, de linhagem toleiítica, constituido por metagabros e metagabro-noritos

e por camadas cumuláticas de ilmenita magnetititos. Segundo Gomes (1993), embora haja

discordância dos dipólos magnéticos deste complexo com os do Conrplexo Carbonatítico, é
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provável que tenha ocorrido mais de um episódio de colocação e cristalização de magmas

de afinidade toleiítica durante o Paleoproterozóico.

o complexo carbonatítico de Angico dos Dias representa uma associação

carbonatítica cristalizada no Paleoproterozoico (Silva et ql., 1987 e 1988), composta por

carbonatitos, sienitos, albititos e litotipos secundá¡ios de piroxenito, alcalidiorito e

lamprófiros. Mineralizações de apatita são responsáveis pela formação de dois tipos de

jazimentos fosf;íticos: o primario, representado por apatita sovitos, e o secundáfio, mais

enriquecido em apatita, formado por processos de alteração supergênica'

A Suíte Alcalina serra do Meio (Leite et al., 1987 e 1993) é constituida por granitos

tipo A (anorogênicos), intrusivos na unidade sena da Boa Esperança. Representam

granitos enriquecidos em SiOz, álcalis e em elementos incompatíveis de alta carga iônica

como zr, Nb e Y, bem como ETR e F. Os dados isocrônicos (Plá cid, 1994, apud LeiTe,

lg97) não são conclusivos e, assim como as observações de campo, apenas evidenciam que

esta Suite foi afetada pelos eventos deformativos do Ciclo Brasiliano'

Dentre os corpos Máfico-ultramlficos Diversos destacam-se o piroxenito de

granulação grossa e mineralizado em cromo, denominado de caboclo dos Mangueiros, e a

rocha metassom afizÃda a sul do povoado de Pau-de-Birro. Esta última não foi, ainda,

definitivamente caracterizada, pois, apesar de suas assinaturas geofisicas de magnetometria

e gravimetria serem semelhantes às dos complexos toleiíticos acamadados da área, os raros

afloramentos indicam uma rocha fortemente tectonizada e metassomatizada, enquanto que

os dados de quimismo mostfam uma rocha empobrecida em Sioz e enriquecida em Alzo:,

FezO¡, NazO e TiOz, o que deixa margem a dúvidas quanto ao protólito, se ígneo ou

sedimentar.

t0
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O Grupo Santo Onofre é constituido por muscovita quartzitos e muscovita-quartzo

xistos de idade paleoproterozóica, metamorfizadas na f;ácies xisto verde. Repousa

discordantemente sobre um embasamento provavelmente arqueano, representado por

ortognaisses de composição granítica.

A Bacia do Pamaíba aflora no extremo noroeste da iírea, precisamente na divisa dos

Estados da Bahia e do Piauí, e é constituída por arenitos conglomeráticos do Grupo Sena

Grande e por arenitos/siltitos femrginosos do Grupo Canindé (Rodrþes, 1967 e Carozzi et

al., 1975, apud Leite, 1997). Os arenitos conglomeráticos, de idade ordoviciana-silu¡iana

(Cunha 1986 e Góes el al., 1990, apud Leite, 1997), são representativos de um ambiente

deposicional em leques aluviais, enquanto o segundo grupo, de idade devoniana-

carbonífera (Caputo & Lima, 1984, Cunha, 1986 e Góes et al., 1990, apud Leite, 1997), de

um ambiente marinho raso.

Os eventos tectônicos tangencial e transcorrente, de ca¡áter dúctil e dúctil-rúptil, são

atribuídos à inve¡são dos movimentos crustais de divergentes para convergentes,

envolvendo colisão e espessamento de massas crustais. Essa tectônica colisional é

superposta a todas as unidades litoestratigráficas arqueanas e proterozóicas.

EVOLUÇÃO TECTôNICA

A região está inserida no contexto dos limites da porção norte do Cráton São

Francisco (Alrneida, 1977) ou, mais precisamente, no limite do extremo-setentrional do

Domínio Tectônico "Corredor do Paramirim" (Alkimim et al., 1993), entre as faixas de

dobramentos Riacho do Pontal (Brito Neves, 1975) e Rio Preto (Costa er al., 1976). Esre

posicionamento geotectônico reflete um arcabouço tectônico proterozóico, expresso por

dobramentos, cavalgamentos e transcorrências, afetando gnaisses e migmatitos do
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embasamento arqueano, rochas supracnrstais, uma suíte granítica alcalina e complexos

toleiíticos e carbnatíticos. Por outro lado, esse magmatismo relaciona-se a um ambiente

anorogênico em crosta continental. Essa conjunção de dados indica que a evolução

tectônica experimentou pefíodo(s) expressivo(s) de distensão crustal, necessrírio(s) e

suficiente(s) para permitir a ascensão de material magmático das partes profi'rndas da

litosfera, bem como a instalação de bacias sedimentares.

A estabilização final da área é admitida como sendo de idade brasiliana segundo

Fuckeî al. (1993).

o não reconhecimento da sedimentação típica (Supergrupo são Francisco) e de

magmatismo associados ao ciclo Brasiliano na região dificulta o posicionamento local do

limite do Cráton São Francisco com relação as faixas dobradas marginais'

Como o contexto geotectônico é ca¡acterizado por transportes de massas rochosas'

tangenciais e transcorrentes, em terrenos originalmente submetidos a uma tectônica

extensional, um modelo mais amplo, envolvendo inversão dos movimentos crustais, de

extensionais para colisionais, tanto na margem cratônica quanto na cobertura

mesoproterozóica, seria necessário para explicar a evo lução tectônica regional.

Podem ser identificados pelo menos três eventos anorogênicos nesta ¡irea. o

primeiro evento é indicado pelos dados das assinaturas geoquímicas dos corpos ígneos

plutônicos que mostram colocação e cristalização de magmas toleiíticos e alcalinos em

ambiente continental, a partir {e mecanismos de rifteamento ou domeamento crustal,

gerados por plumas mantélicas (Leite et at., 1993). Esse magmatismo tem uma idade pré-

transamazônica (paleoproterozóica), conforme os dados radiogênicos obtidos para o

complexo carbonatítico de Angico dos Dias (silva et al., 1988). O segundo evento

distensivo é registrado pela presença de sedimentação Espinhaço cuja fase rifte foi iniciada

t2
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após o Evento Anorogênico Transamazônico (1800Ma). 0 terceiro evento conesponde à

instalação da Sinéclise do Parnaíba, que ocorreu durante o Fane¡ozóico.

A indisponibilidade de dados geocronológicos que possam responder pela idade de

cristalização dos maciços alcalinos e dos complexos toleiíticos deixa a questão em aberto

em relação à(s) idade(s) de toda a magnetogênese na área e consequentemente, da(s)

idade(s) dos eventos deformacionais da Unidade Serra da Boa Esperança. Admitindo-se

que todas as rochas plutônicas são associadas cronologicamente ao Complexo

Carbonatítico de Angico dos Dias. pode-se assumir que esses eventos delormacionais

iniciaram-se no Ciclo Transamazônico. Todavia, não foram observados corpos

carbonatíticos no âmbito da Unidade Serra da Boa Esperança, mas sim os maciços

graníticos alcalinos, o que não afasta a possibilidade de que a colocação desses maciços

tenha se dado durante o Mesoproterozóico, ou seja, pós-transamazônico. Neste caso> os

eventos deformacionais que atingiram as supracrustais proterozóicas da ánea, incluso o

Grupo Santo Onofre, ter-se-iam iniciado durante o Ciclo Brasiliano.

GEOLOGIA ECONOMICA

A região de Campo Alegre de Lourdes dispõe de significativas reservas de minérios

de ferro-titânio-vanádio e de fosforo. Embora sejam reservas de grande volume, restrições

impostas pelos baixos preços no mercado mundial, pelas condições da infra-estrutura local

e a não-economicidade dos ensaios tecnológicos executados para a recuperação do vanádio

vêm impedindo que esses jazimentos entrem em operação comercial,

A localização da região em lugar remoto, o baixo índice populacional e a

conseqüente precariedadde da inlìa-estrutura local estão entre os fatores determinantes para

o não-aproveitamento econômico desses bens minerais. Em relação às estradas, a região

t3
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não está ligada ao resto do país por asfalto, e a malha viriria municipal apresenta tráfego

preciirio, que se agrava durante o período chuvoso da região. O fornecimento de energia

elétrica é dependente da Usina Boa Esperança, localizada no Estado do PiauÍ e sofre

constantes intemrpções durante o período chuvoso. Finalmente por estar inserida na região

do Polígono das Secas, o município de Campo Alegre de Lourdes não dispõe de fonte

pefmanente de água.

Segundo Leite (1997), outras ocorrências minerais cadastradas na âtea

compreendem: o calcii'rio, que em alguns locais é explotado de modo rudimentar e

intermitente para a fabricação de cal, de uso na construção civil, o cristal-de-rocha, objeto

de garimpagem no passado, o quartzito, aproveitado de modo esporádico como pedra-de-

talhe, a vermiculita, associada ao fosfato, havendo ainda indícios minerais de grahta e

fluorita.

HIDROGEOLOGIA

A hidrogeologia a região foi sumarizada por Leite (1997).

Como já citado outras vezes, a área está contida no Polígono das Secas e possui um

clima semi-árido. Não existe rio perene na região. Apenas na sede do município de campo

Alegre de Lourdes e no povoado de Peixe existem dois açudes de pequeno porte que

abastecem a população e os animais. Deve-se ressaltar que as águas desses açudes, além de

poluídas, detôm um nível de salinização bastante elevado, devido à evaporação. o povo se

abastece a partir desses reservatórios, por falta de outra fonte de suprimento d'água' Estas

condições demonstram a importância da água subterrânea para a sobrevivência da

população.
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Em todos os aglomerados urbanos foram perfurados poços. Na cidade de Campo

Alegre de Lourdes eles são insuficientes para abastecer a população e, nos povoados de

Peixe e Angico dos Dias, os poços deram resultados negativos (secos).

A cidade de Campo Alegre de Lourdes é abastecida por quatro poços tubulares e

pelo açude existente junto à cidade. Não possui rede de distribuição e, portanto, não existe

qualquer sistema de tratamento.

. Na zona rural, a água para o corìsumo humano e animal é proveniente de poços

tubulares e escavados, pequenas represas ou barragens existentes nas fazendas e pequenas

propriedades. Nos períodos de seca a prefeitura fornece caminhões-pipa para atender a

população mais ca¡enle.

Assim, a água subterrânea é u|llnada nas duas atividades básicas que são o

consumo humano e animal (não existe inigação nem indústria). Em certos núcleos

habitacionais, o poço tubular ou escavado mais próximo fica a 5 ou 6km de distância.

Em termos potenciais, todos os aqüíferos da região têm baixa capacidade específica.

Com relação à composição química, as águas apresentam salinidade média a alta,

com o valor do resíduo seco médio de 85lmg/1. Entre os tipos químicos verificou-se um

certo equilíbrio, com ligeira predominância das águas cloretadas com 44%o, as

bicarbonatadas com 38% e, por último, as mistas com 8oá.

Na classificação das águas para os diversos usos verifica-se que:

- Para o consumo humano 64Yo das águas apresentam potabilidade boa a passável e 360lo

medíocre a nuí.

- Para o consumo animal não há restrições. Todas as águas estão dentro dos padrões

recomendados.
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- Para a irrigação, 37Vo das águas analisadas podem ser utilizadas em culturas

moderadamente tolerantes, em solos com drenagem regular. Os restantes 690lo requerem

condições especiais quanto ao tipo de cultura, solo e drenagem.

- Pa¡a o uso nas pequenas atividades industriais existentes (padaria, lavanderia, curtume,

doceria) as águas são consideradas adequadas.

I.5.2. - CONTEXTO LOCAL

O Complexo de Angico dos Dias representa a primeira associação ca¡bonatítica com

idade proterozóica descoberta no âmbito do Cráton São Francisco (Silva et al-, 1987),

apresenta dimensões de 2,25km x 1,25km e aflora no sopé de um escarpamento encurvado,

modelado por arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande (Bacia do Parnaíba), a

WNW, e por rochas do embasamento gnáissico-migmatítico a ENE'

Silva et al. (1988), defrni¡am os litotipos constituintes do complexo como sendo

piroxenitos, dioritos alcalinos, sienitos (albititos, alcalifeldspato sienitos e quartzo sienitos),

carbonatitos (olivina-apatita sovitos, biotita-apatita sovito e magnetita-olivina-apatita

sovito), lamprófiros e crostas fosfáticas residuais' Piroxenitos e lamprófiros ocorrem de

forma mais restrita.

Os piroxenitos (diopsiditos) apresentam granulação média a grossa e textura

granular hipidiomórfica. A composição mineralógica essencial é de diopsídio, barkevikita

(anfibólio sódico) e biotita. Os acessórios incluem tremolita, epídoto e carbonato'

Os dioritos alcalinos apresentam-se bandados e foliados. O bandamento é

ca¡acterizado por cristais grossos de cumulus de plagioclásio exibindo va¡iadas

granulometrias, com interstícios preenchidos por cristais irregulares de piroxênio e
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magnetita. Tanto o plagioclasio como piroxênio estão inteiramente alterados, o primeiro em

saussurita e o segundo em tremolita.

Os sienitos formam exposições com uml ou duas dezenas de metros de largura, com

direção N30E ou ainda massas tabulares/lenticulares estreitas e alojadas no embasamento.

Por vezes apresentam xenólitos de piroxenito, evidenciando cristalização por processos

seqüenciais de intrusões múltiplas. O contato com o carbonatit o se faz através de uma zona

de biotitização ou por uma zona de rocha mist4 ora predominando carbonato, ora feldspato.

Três tipos petrográficos característicos foram descritos no âmbito dos sienitos:

albititos, álcali-feldspato sienitos e quartzo sienitos. Todos eles têm em comum a presença

de um feldspato potríssico com Ba.

Os albititos são constituídos essencialmente por albita e os acessórios são a biotita,

clinopiroxênio, apatita, zìncão, calcita, feldspato potássico com Ba, titanita, monazita

(inclusa na apatita), ilmenita com aruéola de titanita, thodta (nas bordas da apatita e inclusa

em carbonato e biotita), a.llanita, baddeleyíta, pirita e galena. Os alcalifeldspato sienitos são

constituidos essencialmente por feldspato potássico com Ba, diopsídio; esfeno e apatita e os

acessórios são albita, tremolita-actinolita, ilmenita e carbonato. O quartzo sienito aparece

no contato com os gnaisses graníticos, mostra-se fortemente tectonizado e é constituido

essencialmente por albita, quartzo e biotita castanha.

O carbonatito posiciona-se no interior do sienito, no contato sienito-embasamento e,

raramente, no embasamento (Silva el ol., 1988). Mesoscopicamente, apresenta granulação

grossa, coloração cinza clato e é constituído por cristais centimétricos de calcita e por grãos

ovóides de apatita verde-clara, biotita, magnetita e pseudomorfos serpentinizados de

olivina. Em um dos afloramentos pode-se observar níveis compostos por apatita ou por

magnetital olivina" sugerindo um acamamento cumulá1ico.
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Os estudos petrográficos da CBMM (Silva et al., 1988) indicam que o carbonatito é

essencialmente composto por calcita (18 a 92%o em volume), apatita (2 a 35%), biotita (0 a

46%o), wøgnetita (0 a 25%) e olivina serpentinizada (0 a 40"/o). Os acessórios são: tremolita,

monazita, baddeteyíta, zircão, antofilita e sulfetos. As texturas indicam que a apatita é

anterior à cristalização da forsterita, da biotita e da magnetita.

An¡ilises químicas permitiram, segundo Gomes ef al. (2001), observar que o

carbonatito de Angico dos Dias possue altas concentrações de B4 Pb, Sr e Y e baixas de

Rb, U, Ta e Nb, bem como mostram-se fortemente enriquecidos em elementos tenas raras

leves.

Lamprófuos homófanos foram descritos tanto em litologias do complexo quanto do

embasamento. São corpos de rochas máficas de gmnulação fina e espessura variável.

Mineralogicamente podem ou não apresentar feldspato. o tipo com feldspato albítico

possui textura subofitica, constituída por ripas de plagioclásio com bordas mais sódicas e

agregados com biotita dominante e ¿s¡i¡olif¿*clorita, formados a partir do piroxênio. Os

acessórios são ilmenita, apatita, cobaltita, pirita, calcopirita, esfalerita e galena. O tipo sem

feldspato é dominantemente formado por fenocristais de biotita em maÍi]ø de biotita,

tremolita-actinolita, calcita e clorita.

segundo sílva et al. (1987 e 1988) não foram observadas evidências de processos

de fenitização nas litologias do complexo e de suas encaixantes. Por outro lado, o conteúdo

elevado de apatita (teor médio de Pzos cinco vezes maior que o. valor médio calculado por

Heinrich, 1966, apud Leite, 1997 para os carbonatitos) não encontra paralelo em outros

complexos carbonat íticos.

Os elevados conteúdos de ETR, dos valores das razões das razões ETRLÆTRP e de

(LalLu)N indicam que os litotipos do complexo se cristalizaram a partir de um magma
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basáltico alcalino. Cullers & Graf(1984) sugerem que um magma basáltico rico em álcalis

poderia formar-se por fusão de 5%o de granada peridotito do manto superior e a cristalização

fracionada originaria a série rochosa presente nos complexos carbonatíticos. A mesma

hipótese é compartilhada por Silva et a/. (1988).

A alteração do diopsídio a um produto constítuído por biotita+tremolita+calcita nos

piroxenitos, e do diopsidio a tremo [ta+actino lita nos sienitos, sugere condições

metamórficas de temperaturas compatíveis com a fácies xisto-verde. Os dados publicados

indicam que o metamorfismo acompanhou o tectonismo regional, gerando recristalização

parcial do carbonato e exsolução de ilmenita em c¡istais de magnetita martitizada. O

cisalhamento superposto imprimiu texturas rupteis tipo pull-aparf aos grãos de apatita e

texturas dúcteis tipo estiramento, sigmóides e kinking, nos pseudomorfos e na biotita.

A CBMM realizou datações em grãos de zicão e baddeleyíta pelo método UÆb e

em gtãos de apatita por haços de fissão. Todos os grãos foram extraídos dos tipos

carbonatíticos. O método U/Pb mostra que, em um diagrama Concórdia, os dados situam-se

próximos a uma idade de 2011+6Ma, que é a admitida para a cristalização do carbonatito

(Silva et al., 1987).

P'ara a apatita, as aruilises por traços de fissão forneceram um valor médio (3

determinações) de 336116Ma. A apatita e a baddeleyíta são co-cristalizadas e esta idade

representa o último evento termal na iirea, com temperatura acima de l00oC.

Há mais de duas décadas são conhecidas mineralizações de vermiculita associadas

ao Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias (Caldasso et al., 1973), mas só em 1984 a

CBMM iniciou um programa de prospecção preliminar na região que resultou na definição

de importante faixa portadora das concentrações de fosfato residual e na localização de dois

afloramentos de carbonatito (Silva el al., 1988). Embora essas mineralizações já tenham
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sido lawadas de modo rudimenta¡ por companhias privadas, foram consideradas

antieconômicas pelas pesquisas realizadas.

O carbonatito do complexo é mineralizado em apatita, constituindo o minério

primário, com teor médio de 8% de PzOs (Silva et al., 1988)' Os minerais essenciais são:

calcita (50Vo), apatita (20%o), olivina (ll%), biotita/flogopita (10%) e magnetita com

exsoluções de ilmenita (57o) enquanto os acessórios mais comuns são baddeleyíta"

mornzita, pirrotita e pirita. A apatita ocorTe em geral como cristais de formato ovóide,

fiaturados, e com dimensão média de 0,4cm (Liberal & Cassola, 1989)

Os controles do minério primiário são o litológico e o estrutural e os dois corpos

principais estão orientados predominantemente na direção NNE-SSW e segundo ângulos

suaves de mergulho para Nw' O primeiro corpo apresenta espessura regular em torno de

50m e o segundo espessura de até 100m (Liberal & Cassola. 1989).

A tectônica compressiva superposta atuante durante o Ciclo Brasiliano, que gerou

cisalhamento tangencial e transcorrente com componente oblíquo, na porção norte da area,

foi responsável pelo formato lenticular dos corpos do minério ("macroboudinagem").

j lados Oe quimismo em oito amostras de carbonatito (Liberal & Cassola 1989)

evidenciam valores bastante elevados de PzOs Q a 14%), CaO (35,2 a 48,4%;o), BaO (0,04 a

0,49%) e SrO (0,87 a 1]8%). Em relação aos elementos menores, os teores de Nb, T4 Th e

V são muito baixos para os carbonatitos e para os demais litotipos do complexo.

O outro tipo de minério é resultante de processos de enriquecimento supergênico

residual atuantes desde o Plioceno-Pleistoceno. Esse minério é significativamente mais rico

em PzOs constituindo um apatitito devido à maior estabilidade da apatita em relação aos

carbonatos e silicatos perante os processos intempéricos.
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O apatitito é constituído por minerais residuais - apatita, baddeleyíta, zircão,

magnetita e ilmenita - e por minerais supergênicos - vermiculita, argilominerais, óxidos e

hidróxidos de feno, apatita coloidal, gorceixita e goyazita.

Segundo Kahn ef al. (1990), foram definidos seis tipos diferentes da apatitito, com

variações nos teores de PzOs, SiO2 e AþO3 como indicado na tabela 1.

Tabela I * caracterlsticas gerais dos diferentes tipos de apatitito (segu ndo Kahn et a1.,1990\.

apatitito superficial
silicoso

apatitito aluminoso

apatitito

apatitito recristalizado

<z 15

l0 a l8

20 a25

27 a30

30a60

10a30

5 a15

<4

8 a 16

8 a l8

4 a8

<4

<9

< l0
<7

A avaliação das reservas do depósito de minério residual (apatitito) efetuada pela

CBMM pelo método da kigagem em blocos de tamanho de 100mx25mx3m definiu uma

reserva medida de 12,5 milhões de toneladas, considerando um teor de cote de 6%o depzos

e um teor médio de 15,4%o de P2O5 (reservas de PzOs contido de 1,92 milhões de

toneladas). No minério primrário foram bloqueadas reservas de 50 milhões de toneladas

com teor médio de 8% de PzOs.

Estudos de beneficiamento do minério residual visando a obtenção de concentrados

fosflíticos executados pela Paulo Abib Engenhari a para a CBMM, foram feitos a partir de

três rotas: lavagem e separação magnética de baixa intensidade; lavagem e separagão

magnética de alta intensidade e flotação (Liberal & Cassola, 1989).

2l



CAPITULO I - lntroduçåo

Em relação à primeira rotq o concentrado obtido (recuperação em PzOs de 8l'3%)

poderia ser utilizado para a fabricação de termofosfato' desde que precedida de etapa de

granulação ou pelotização para a entrada nos fomos convencionais'

Quanto à segunda rota, o concentrado (recuperação em PzOs de 69 
'5o/o) 

mostrou-se

adequado para produção de ácido fosforico, SSP ou TSP' partindo-se de amostra de minério

coml8,57odePzOs.Jáarotaporflotaçãocontemplariaoaproveitamentododepósito'com

produção de concentrado (recuperação em PzOs de 84'2þ com especificação adequada

para a fabricação de ácido fosforico, TSP ou SSP'

Nas rotas de beneficiamento via separação magnética' segundo os estudos de Kahn

et at. (1990), somente seriam passíveis de aproveitamento os materiais mais ricos'

constituidosessencialmenteporapatitaeoxi-hidróxidosdeferro'commineraismicáceos'

quartzo e outros silicatos ocorrendo de forma subordinada' Na altemativa de

beneficiamento por flotação, todos os tipos de minério (apatitito superficial silicoso'

apatitito aluminoso, apatitito e apatitito recristalizado' minério micáceo' minério

magnesianoeminériocarbonatítico)seriamaproveitados.Adistribuiçãodetodosostipos

de minério na jazida pode ser observada na tabela2'
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Tabela 2 - Distribuição dos tipos de minério em Angico dos Dias (segundo Kahn e/ a|.,1990).

Tipoa de Minério D¡strib.

(%l PzOs CrO

Teorcs (7o)

SiOr Abq ForO¡ MgO

C¡O/ Distril Fósf.

KrO PzOs Contido (%)

tipatililos

Superjìcial silicoso (2)

Apatitito aluminoso ( I )
Apatitito (l)

Apatitito recristalizado ( I )

Micáceo (l)

Magnesiano (l)

Carbonatítico (l)

Tol'At.

i,o ,o,s s,.70

32,4 t2,8 4,35

39.2 5,50 3,54

r9,t l,l2 0,49

20,1 2,t2 0.47

t7,6 0,47 0,l0

r,33 15,8

l,38 43,8

r.35 12,9

1,45 20,5

r,03 6,0

2.19 1,0

r.41 r 00.0

3,4

t4,2 t6,9

34,8 23,4

8.2 29.1

27,t l4,l 20,5 26,8 8,36

I1,0 9,99 16,3 35,3 9,22

1.3 13,4 29,3 24,3 4.63

100,0 t 8.6 26,3 20,8 6.92

t5,2 7,38

12,8 8,84

12.4 n.d.

1',' 1

2,32

3,t6

n.d.

( I ) Teores médios obtidos a partir de análises das amostras compostas
(2') Supercial silicioso foi incorporado ao apatitito aluminoso

n.d. Não determinado

Um perfil mostrando as variações verticais e laterais do minério de Angico dos Dias

pode ser observado na"figvra2.
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Figura 2 - Perfil mostrando as variações do minério de Angico dos Dias (Kahn et al.,1988).
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Ao realizar estudos de avaliação de mercado para fertilizantes fosfatados nas regiões

Norte e Nordeste, a CBMM propõs um projeto industrial visando a produção de 200 mil

toneladas/ano de concentrado fosfatico para abastecimento de unidades intermediarias de

solubilização, que deverão produzir SSP eTSP.

Atualmente está sendo desenvolvida, no CETEM-CNPq, a pesquisa de uma rota

altemativa para o aproveitamento integrado de fosfato e tenas rafas no Complexo Alcalino-

Carbonatítico de Angico dos Dias, cujos direitos de lawa são da Galvani S'4"
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II.I. - OS COMPLEXOS ALCALINO-CARBONATÍTICOS

os carbonatitos e complexos alcalinos são conhecidos em todos os continentes e

existem desde o Proterozóico até o Cenozóico (Biondi, 198ó). São feições essencialmente

continentais e estão associadas a zonas de grandes rebaixamentos (riftes). Nestas regiões,

os carbonatitos e os kimberlitos situam-se preferencialmente nas zonas de inflexão das

placas continentais, nas bordas de megafraturamentos, Embora sejam comuns províncias

alcalinas desprovidas de carbonatitos, o inverso é extremamente raro, sendo as primeiras

menos restritos quanto ao ambiente tectônico onde se situam.

A ocorrência de manifestações carbonatíticas, às quais se associam as

mineralizações de fosfato, parece necessitar de um ambiente continental, com closta

espessa e bem evoluída, e do rompimento desta crosta por estruturas de grandes

proporções, que atinjam o manto. Compreende-se, dai, por que cerca de 90% dos

carbonatitos são encaixados em gtanitos e gnaisses, rochas típicas de placas continentais

evoluídas.

Existe um controle tectônico bem marcado na distribuição desses complexos no

Brasil, estando eles limitados preferencialmente às faixas marginais das áreas cratônicas

que bordejam as Bacias do Paraná e Amazônica'

Segundo Rodrigues & Lima (1984), são conhecidos 21 complexos carbonatíticos

relacionados a rochas alcalinas no Brasil, distribuídos em cinco províncias alcalino-

carbonatíticas: Amazônica, Alto Araguaia, Alto Paranaíba, Sudeste e Sul, sendo a mais

importante a do Alto Paranaíba.

A maioria desses depósitos ó de idade mesozóica, com exceção de Mato Preto (PR)

e Lages (SC), ambos cenozóicos, além de Mutum (PA) e Angico dos Dias (BA)' de idade

pré-cambriana.

25



CAP|TULO ll - Rev¡såo Bibliográf ¡ca

Os complexos carbonatítitos brasileiros exibem, geralmente, em planta, formas

ovaladas a circulares, sendo a maioria deles intrusivos em rochas do embasamento pré-

cambriano, tais como gnaisses, granitos, granodioritos, xistos e quafzitos, embora alguns

se encaixem em camadâs sedimentares da Bacia do Paraná.

As zonas periféricas das intrusões são constituidas, geralmente, por rochas mais

resistentes aos processos intempéricos (fenitos), donde resulta a formação de saliências

anelares, ressaltadas na topografia, tanto em relação às partes centrais das estruturas,

quanto cm relação às rochas regionais.

Alguns aspectos estruturais são comuns à maioria dos complexos' Falhamentos e

fiaturas radiais e concêntricas são encontrados, praticamente em todos eles. Estrutura

dômica, com arqueamento das encaixantes, só não ocorre nos maciços envolvidos por

rochas granito-gnáissicas, granodioríticas e migmatíticas, à exceção de Ipanema (SP).

A maioria dos complexos-carbonatíticos brasileiros pertencem a uma associação

plutônica do tipo portador de dunito, peridotito, piroxenito e carbonatito (Grossi-Sad,

1972). lJma exceção 'seria o aparelho rulcânico de Santo Antônio da Barra (GO)' que

apresenta lavas e rochas piroclásticas carbonatíticas (Gaspar & Danni, 1981). constituindo-

se no primeiro exemplo brasileiro de carbonatito extrusivo.

Podem ser definidas mais de uma dezena de associações litológioas, de filiação

básica-ultrabásica-alcalina, relacionadas aos carbonatitos'

Os diques que ocorrem em praticamente todos os maciços são, na maioria, radiais

ou anelares e quase sempre de dimensões reduzidas. os tipos litológicos mais comuns

possuem composições lamprofiricas alcalinas.

A extrema variação litológica, perceptível em escala métrica ou mesmo

centimét¡ica tem conseqüência direta nos perfis de alteração.
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Os carbonatitos caracterizam-se por conterem depósitos economicamente

interessantes (frgura 2) de nióbio, terras raras (sobretudo lantânio e cério), fosfato, titânio,

vermiculita; existem ainda carbonatitos calcíticos lavrados para a fabricação de cimento.

Muitos mostram concentrações anormais de Ba, F, Zr, TIt, U, Cu, Mp, Pb e Zn, muitas

vezes explorados como subprodutos, embora muitas vezes tomem-se o principal produto da

lawa.

Figura 3 - Distribuição esqueri'rática das mineralizações em torno de um complexo alcalino-

\

t:

Bl
Èt

ti
I
:l
RI

st
:t

ls
E

;]etrlslPIôl

carbonatítico (Biondi, I 986).
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No Brasil, o aproveitamento de bens minerais associados a complexos alcalino-

carbonatíticos iniciou-se efetivamente durante a década de 50 no complexo de Jacupiranga

(SP). Com o esgotamento das reservas associadas ao rnanto de intemperismo, ricas em

fosforo e de f;í'cil træamento, houve a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia

própria que permitisse o beneficiamento do minério associado a rocha sã, com baixos

teores. Este desafio foi superado em 1967, por Andery @pud Kahn, 1999), através do

desenvolvimento pioneiro do processo de concentração de apatita por flotação. Este

processo foi posteriormente aplicado a outros depósitos no Brasil e no mundo'

A existência de vários complexos alcalino-carbonatíticos no Brasil motivou uma

intensa investigação geológica e tecnológica nas décadas de 70 e 80, objetivando viabilizar

novos empreendimentos mineiros, enfocando não só o fosforo como tambem Nb, Ti, F' U e

ETR,

Os complexos de Tapira (MG), Catalão I (GO), Araxá (MG) e Jacupiranga (SP)

destacam-se atualmente pela produção de concentrados de apatita. o nióbio é produzido

principalmente em Araxá (MG) e secundariamente em catalão (Go). A fluorita, associada

a complexos alcalino-carbonatíticos no Brasit, é produzida exclusivamente em Mato Preto

(PR).

Em 1999 (Sumário Mineral, 2000), o Brasil produziu 4301 mil toneladas de

concentrado de rocha, 1719 mil toneladas de ácido fosforico e 7246 mil toneladas de

produtos intermediários. Neste mesmo ano, os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás'

representados pelas empresas Fosfértil, tlltrafertil, serrana Fertilizantes e copebrás'

produziram 95,6% (4.123.500 t) da rocha fosfática com média de 81Yo da capacidade

instalada de 4,9 milhões de toneladas por ano.
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o Brasil atualmente ocupa o 7'lugar na produção de rocha fosflitica, com 3,lvo da

produção mundial e o 8o lugar com uma reserva de 272 milhões de toneladas de

concentrado de rocha fosfática. Apesar disso ainda importa rocha fosfätica de Israel,

Marrocos e Tunísia, ácido fosfórico do Marrocos, Estados Unidos e África do Sul e

compostos químicos dos Estados unidos, Israel, Marrocos e Rússia, segundo dados do

Surrulrio Mineral (2000).

II.2. - CARACTERÍSTICAS QUÍN'trCAS DA APATITA

A composição da apatita varia em função de sua origem / ambiente geoquímico'

Geralmente, a apatita sedimentare é carbonatofluorapatita e tem teoles em F- e CO32-

maiores que I o/o em peso, sendo denominada francolita. A dahlita (carbonatohidroxiapatita)

é a matéria mineral de ossos fósseis, enquanto a hidroxiapatita forma-se na alteração de

materiais fosfatados sob influência de guano. As duas últimas formas constituem também a

matéria mineral de ossos e dentes. A apatita ignea é principalmente, mas não só,

fluorapatita, podendo ter substituições importantes do F' por oFf, e com teores variados em

CO32' (em substituição ao P e não ao F) mais baixos que em apatitas sedimentares.

A fluorapatita (figwa 3) cristaliza no sistema hexagonal, grupo espacial P63¡^

(Bragg et al., 1965). Perpendicularmente ao plano (001), há dois tipos de canais; o

primeiro, com diâmetro de cerca de 2.Å, corresponde aos eixos ternfuios da estrutura e são

rodeados por íons Ca2* em posição Cal, coordenados a 9 átomos de oxigênio. O outro tipo,

com diâmetro um pouco maior (3 a 3,5 Å), é formado pelos eixos c helicoidais, bordejados

pelos íons Ca2* na posição Ca2, coordenados a 7 átomos de oxigênio. Resulta uma malha

elementar conespondente a um prisma reto de base losangular, com quatro íons cal, seis

íons ca2, seis íons P, dois íons F e 24 átomos de o. Segundo Montel (1968), a apatita
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apresentam-se como um sólido lacunar atravessado por canais cujo diâmetro varia em

função das substituições nos seus sítios iônicos; estes canais ou túneis favorecem a difusão

iônica, podendo mesmo ser observada difusão no estado solido (Wallaeys, 1968).

o
o
o
o
a

oF
Cal

Ca2

o
P

Figura 4 - Estrutur a da apatita segundo Montel ( I 96S) (modelo elaborado com o auxílio do

programa ORTEP3 (Farrugia, 1997) por Ferrari, 2000).

O conteúdo aniônico da apatita pode incluir, no sítio XO43-, SiO44-, SO42-,VO43-,

AsO¿3-, CrOq2' e ainda outros; o sítio do ânion monovalente F- pode também ser ocupado

principalmente por OIf, Cl- ou CO¡2-. O conteúdo catiônico pode incluir, além do C**,

Na*, Mg2*, srt*, Ba2*, Fe2*, Mn2*, LIU*, K*, ETR2* e t*, ztÎ*, Pb2*, Be2* e cd2*, entre

outros. Al3* poderia substituir tanto Ca2* como Ps*.
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As substituições mais importantes relativas a apatita de complexos carbonatíticos

referem-se à carbonatação do tipo B (na posição do ânion fosfato) e as substituições do

cálcio por estrôncio e elementos terras raras, com substituições aniônicas ou catiônicas

acopladas pa¡a a compensação das cargas elétricas, dentro dos limites das disponibilidades

geoquímicas þor exemplo, POa3- por SiOaa- quando Ca2+ é substituido por cátions

trivalentes).

A localização do ânion CO32- na apatita foi objeto de extensas pesquisas e polêmicas

na literatura. sabe-se hoje que luí dois tipos distintos de apatita carbonatadas. No tipo A, o

íon carbonato substitui os ânions dos canais, enquanto no tipo B o íon carbonato substitui o

ânion PO+3- (Montel, 1968). Os estudos espectroscópicos por Infiavermelho e tamMm pelo

efeito Raman permitem distingüir a local]n:ação dos ânions co¡2- nos canais ou no sítio do

PO43- (Montel, 1968 e Leroy, 1997). A carbonatação do tipo A, havia sido encontrada

apenas em hidroxiapatita preparada a altas tempefatufas e em alguns tipos de apatita de

origem biológica; em todos os outros tipos de apalita, a maioria dos pesquisadores

concordam em que o CO:2- está substituindo o POa3. No entanto, recentemente (Comodi &

Liu, 2000) demostra¡am a presença de CO32-nos canais da apatita do carbonatito extrusivo

de Kasekere (Uganda), substituição do tipo A, portanto, através de análises por

IníÌavermelho e Microespectrometria Raman; foi esta a primeira demonstração deste tipo

de carbonatação em apatita mineral natural.

Para a compensação de cargas necessária para balancear a estrutura apatítica com

esta substituição, íons F'podem acompanhar os COs2- (Gulbrandsen el at , 1966, Hoggarth,

1989 e Regnier, 1994) mantendo a neutralidade elétrica. Este flúor não estaria na posição

normal e seria não estequiométrico, representando uma quantidade de F (o chamado

exoesso em flúo¡) além daquela relativa à ocupação dos canais. A presença de OH- com a
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mesma finalidade foi sugerida por Borneman-starynkevich & Belov (1940 e 1953, apud

Nathan, 1984). Gulbrandsen ef al. (1966) reconheceu que a substituição de P0¿3'por CO32-

pode levar à incorporação de F' ou OH- ou a um déficit em C*' para compensação de

cargas. sommer ater & Kafz-Lehnert (1985) pfopusefam que a compensação de cargas

acoplada à carbonatação do tipo B seria feita pela entrada de sio¿a'também no sítio do

fosfato (dois PO¿3' substituídos por um COg2' e um SiO¿a-, no que concordam Liu &

Comodi (1993), e ainda por OII- acoplados aos ânions carbonato (CO3OH) e pela entrada

de ETR3* na posição do Ca2*.

O cálcio das posições Cal e Ca2 pode ser substituído por N4 K, Ag' Sr, Mg, Mn,

Al, Fe, Pb, Ba, Sn, Zn, Cd, Sc, Y, ETR, Bi, U e ainda outros, como citam diversos autores,

entre eles Larseî et al. (1952), Cockbain (1968), McConnell (1973), McAfhur (1978),

Fransolet & Schreyer (1981), Nathan (1984), Hoggarth (1989)' Nounah et al' (199O e

1992),Liu & Comodi (1993), Sery et al. (1996) e Dawsot et al' (1996)'

O fenômeno da Catodoluminescência desempenha papel relevante na investigação

dos ETR em apatita (Màriano & Ring, 1975, Mariano, 1978, Knuston ¿î al',1985, Mariano,

1988 e Marshall, 1988). Este fenômeno ocorre devido à presença de substituições em suas

estruturas, sendo que os principais elementos ativadores são Mn2*, Sm3*, Df*, Tb3*, Eu3* e

Eu2t e permite o estudo de mnações químicas não detectáveis aos microscópios óptico e

elelrônico de varredura (imagens de elótrons retroespalhados e an¡ilises EDS) e mesmo à

microssonda eletrônica, pois variações de concentrações nos elementos ativadores abaixo

de 100ppm já geram modificações nas cores de CL.

Mariano & Ring (1975) estudaram a catodoluminescência ativada pelo Eu em

apatita e outros minerais, concluindo que o estado de oxidação deste elemento e, portanto,

do meio de formação do mineral, pode ser obtido por estas observações. Mariano & Ring
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(1975) e Mariano (1978) mostraram que a apatita de carbonatitos, ao contrário da apatita de

rochas ígneas e metamórficas comuns, luminesce em azul com a excitação por catodo,

devido à emissão do Eu2* a 410-430pm. A razão Eu2*Æu.rr foi determinada por

Moroshkin & Gorobets (1985 apud Hoggarth, 1989) a partir das características de

Catodoluminescência, tendo sido esta razão considerada um bom indicador das condições

de oxiredução.

Roeder ¿f al. (1987) fizeram um estudo comparativo das observações e aniilises de

espectros de CL sobre apatitas de divetsas origens, ígnea, hidrotermal e intempérica, com

análises químicas pontuais de ETR em microssonda eletrônica e de prótons, indicando que

as fortes mudanças nos espectros visíveis produzidos por mudanças sutis na composição

em elementos traços torna a técnica útil para distinguir diferentes estágios de crescimento

cristalino. Ressaltan¡ ainda, que a técnica encontra grande aplicação na exploração dos

carbonatitos, usada para estimar a distribuição e as espécies de ETR presentes nos minerais.

Estes autores concluíram que a altura relativa entre o pico de Sm em relação ao de Dy pode

ser um bom indicador para o grau de enriquecimento de ETR leves ou pesados.

Observaram também que a presença de Ml2* (com um pico muito largo) diminui a

resoluçäo dos picos de Sm e Dy. Mostram que a apatita do perfil laterítico australiano

estudado, com grande quantidade de Mna*, mostra boa resolução dos picos de Sm e Dy,

indicando baixa influência de Mn2', apesar dos baixos teores em ETR

Mesmo reconhecendo a importância do estudo do fenômeno da

Catodoluminescência em apatita, que pode contribuir para o esclarecimento dos problemas

de gônese e evolução dos materiais ígneos, Murray & Oreskes (1997) mencionaram que a

eficácia desta ferramenta de reconhecimento e caracterização pode ser prejudicada pois a
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orientação cristalográfica dos cristais e o envelhecimento da luminescência podem causar

variações nas cores, intensidades e espectros de CL.

Uma questão importante discutida na literatura é o efeilo das substituições iônicas

na estabilidade (solubilidade) e na estrutuÌa (modificação nos parâmetros de cela unitiíria e,

poftanto, na densidade do mineral), além de modificações nas propriedades ópticas das

apatitas, já mencionadas no item anterior.

Segundo Altschuler (1973), a fluorapatita é marcadamente menos solúvel que a

hidroxiapatita e que a francolita. vários outros autores mencionam o aumento da

solubilidade das apatitas com o aumento da substituição de Poq3- por co32-, ql,te teria um

efeito desestabil izador da estrutura (Chien & Black,l976, Vieillard, 1978 e Jahnke, 1984),

LeGeros et al. (1968) demonstraram o efeito da presença de CO32- na cristalinidade

e na morfologia dos cristalitos, indicando que a menor dimensão dos cristalitos de apatita

carbonatada acareta o aumento da superficie específica, e aumenta a velocidade de

dissolução. Lefu et al. (1968) observaram as mesmas mudanças em íìancolitas naturais:

enfraquecendo a sua estrutura, a entrada de carbonato tomaria a apatita mais solúvel' Esta

propriedade, segundo Nathan (1984), é prejudicial para as apatitas de tecidos biológicos

mas pode ser considerada vantajosa para as apatitas minerais utilizadas na fabricação de

fertilizantes.

Lenharo (199\, a partir da idéia de que a substituição <lo Ca2* por cátions maiores

provoca aumento simultâneo dos parâmetros a e c, em integração com os efeitos das

substituições aniônicas e ainda utilizando outras téonicas, demonstrou a presença de Sr em

apalila de vários maciços carbonatíticos brasileiros.
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n.3. - A APATTTA E SUA EVOLUÇÃO DURANTE O INTEMPERISMO

A alteração da apatita pode ser considerada sob dois aspectos principais: a

modificação de sua composição antes da dissolução, e o destino do P e demais elementos

constituintes da estrutura original após a dissolução total' A evoþão supérgena dos

fosfatos primários, com lixiviação ou fxação do fósforo e a subseqüente neoformação de

estruturas supérgenas depende das condições locais, que incluem os aspectos climáticos- e

topográficos, além das características texturais, estruturais, mineralógicas e geoquímicas da

rocha original, que determinam as condições fisico-químicas dos meios e,

conseqüentemente, o comportamento dinâmico do fosforo'

Normalmente, a apatita dos mantos de alteração sobre os complexos carbonatíticos

é apontada como idêntica à apatita inicial, ou seja, não são apresentadas modificações

químicas tipo dissolução incongruente ou troca de íons (Altschuler, 1973, citando os

estudos de Davies, 1947, Garson, 1966, Deans, 1966 e Melcher, 1966)' Alguns estudos

sobre casos brasileiros contrariam esta idéia como em Florêncio & Toledo (1997), onde Al

loi encontrado em bordas de apatitas em vias de alteração, e em Toledo et al. (1998), que

encontraram remoção de substituintes catiônicos e aniônicos râ apatita ígnea de Catalão I

(GO), Anitápolis (SC), Juquiá (SP) e Tapira (MG) com o intemperismo'

Altschutler (1973) também observou a oconôncia de dissolução incongruente com

maior liberação de Ca que de P em experimentos de ataque de apatitas a 25 e 70"C,

diminuindo a relação CaO/PzOs.

McArthur (197S e 1985), estudando francolitas sedimentares de diversas situações

de exposição após a deposição, concluiu que o intemperismo reduz as concentrações em

Na*, Sl*, SO¿3- e CO:2-. O mesmo autor sugere que é provável que pequenas quantidades

de substituintes conluam maior estabilidade à carbonatofluorapatita. Além de um certo

35



cAFITI.JLO - Rev¡såo Bibliográf ¡ca

ponto, parece que o intemperismo não remove mais os substituintes, até que a estrutura seja

destruída. O mesmo autor ressaltou que o Sr, tendo a mesma carga do C4 parece ter maior

liberdade de entrada e saída da estn¡tura, não dependendo de substituições acopladas,

sendo, por isso, mais afetado pelo intemperismo.

Flicoteaux & Lucas (1984) mostraram que, durante o intemperismo, a

carbonatoapatita sofre descarbonatação e modifica sua composição para fluorapatita.

Tazaki et al. (1987) estudando a alteração da apatita em condições extremas de

lixiviação observa¡am que pode ocoÍer: fragmentação, formação de produtos amorfos e

aumento nas dimensões da cela unitária.

A modificação da composição da francolita por alteração intempérica foi ainda

observada por outros autores, embora sem o esclarecimento se se trata de remoção de

constituintes da estrutura ou de recristalização local ou ainda de dissolução seguida de

transporte e redeposição (Cook, 1972, McArthur, 1978, 1980 e 1985, Lucas et al.' 1980 e

Flicoteaux & Lucas, 1984). De maneira geral, a literatura mostra que o teor em CO32- pode

diminuir (o que é observado geralmente na alteração de fosforitos marinhos, ou seja,

depósitos de apatita ricas em CO¡2-) ou aumentar, o que tem sido observado nas alterações

de apatita inicialmente pobre neste ânion (Zanin, 1989), apatitas de rochas ígneas,

geralmente.

Segundo Santos (1998), entre outros, a natvreza da apatita nas frentes de lawa

depende diretamente do grau de alteração intempérica da rocha, ou seja, quanto mâis

alterada a rocha, maiores são os problemas de rugosidade e presença de irregularidades de

dissolução parcial, de recobrimento e impregnação superficial dos grãos de apatita e maior

a pfesença de fosfatos secund¿i¡ios (apatíticos e não apatiticos) e plasmas secund:írios que

podem prejudic¿ìr o processo de flotação. Deve-se ressaltar, no entanto, que a alteração
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intempérica tem um papel duplo na formação das jazidas; se, por um lado enriquece o

material em P2O5, pela perda de outros compostos por lixiviação, por outro lado, prejudica

o minério, imprimindo aos grãos apatíticos uma série de modihcações indesejáveis, do

ponto de vista do beneficiamento, além de termina¡ por reciclar o fosforo presente nas

apatitas, formando fosfatos aluminosos não aproveitáveis.

II.4. _ O APROVEITAMENTO DE TVMTÉNTOS FOSFÁTICOS ASSOCIADOS A

COMPLEXOS ALCALINO-CARBONATÍTICOS

Os principais minérios brasileiros requerem um tratamento complexo e são de dificil

beneficiamento por apresentarem mineralogia complexa, baixo grau de uniformidade e

baixo teor de apatita, o que implica em problemas no seu aproveitamento industrial (Barros,

1997). Esses minérios necessitam de rlgidos controles nas ùentes de.lawa e obrigam a

ulilizaçáo de onerosos métodos de beneficiamento, como operações de fragmentação

rigidamente controladas e de flotação aniônica bastante complexa' Tais procedimentos

resultam em elevados custos operacionais.

Estas operações, para os minérios brasileiros, levam a perdas industriais de fosfo¡o,

após estabelecidos os planos de lawa até o aproveitamento pela agricultura, da ordem de

15%o na lavra, 40%o no beneficiamento, 2 a 5Yo no transporte e manuseio do concentrado

fosfático e, finalmente, de 70 a 90o/o na assimilação pelas plantas' Esses índices levam a um

aproveitamento global máximo de apenas 8% do fosforo inicial (Barros, 1997).

Como pode ser observado, uma das maiores perdas ocoffe na etapa de

beneficiamento, exigindo, cada vez mais, aprimoramentos no processo de concentração

para um melhor aproveitamento de nossas reservas fosfáticas.
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A flotação por espuma corresponde à principal técnica empregada para a

concentração da apatita dos minérios relacionados a complexos alcalino-carbonatíticos,

particularmente em função dos baixos teores e da complexidade mineralógica dos mesmos.

Os concentrados obtidos por flotaçäo apresentam uma quantidade de minerais

contaminantes que interferem no p¡ocesso de produção do ácido fosfórico, salientando-se o

conteúdo em carbonatos, óxi-hidróxidos de ferro, alumínio e magnésio. Estes resultados

ainda são decorrentes da falta de seletividade na flotação aniônica dos fosfatos e da

presença da ganga, principalmente quando se trata de minérios de origem ígnea'

Segundo Sant'Agostino & Kahn (1997) a caractertzação tecnológica compreende

um estudo orientado pelas exigências do processo a ser empregado, cujos objetivos e

finalidades são definidos face às especif,rcidades de cada situação. Este estudo é conduzido

de forma a fornecer informações sobre as características do bem mineral, correlacionando-

as com o comportamento no beneficiamento, de forma a gerar condições pafa avaliaf as

possibilidades e condições de adequação do minério às especificações desejadas. o

conheoimento do minério permite melhor direcionamento do processo, bem como indica a

qualidade esperada dos produtos, orientando para as aplicações industriais possíveis.

A caracterização tecnológica, no entanto, não se aprofunda no detalhamento dos

diferentes tipos de apatita presentes nos complexos alcalino-carbonatíticos, o que poderia

trazer grandes contribuições para um melhor aproveitamento das reservas fosfáticas.

Tem sido verificado em alguns trabalhos recentes (Alcover & Toledo, 1993; Santos

etat., 1999 (ae b); Florêncio & Toledo, t997 eToledo, 1999) através de estudos baseados

na micromorfologia (com a utilização de amostras indeformadas que permitem defini¡ as

relações espaciais entre as fases fosfatadas, normalmente heterogêneas) uma grande

variedade textural e composicional das apatitas, principalmente nos setores do minério
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atingido por alteração intempérica intensa. Essas variações complicam o comportamento

fisico-químico da apatita nos processos de concentração e em suas diferentes aplicações.

A importância da micromo¡fologia para a caracleização tecnológica ficou

evidenciada em trabalhos recentes (Santos, 1998 - para Tapira (MG), Toledo el a|.,1998 -
para Catalão I (cO) e Fenari (2000) para Anitápolis (SC), Juquiá (SP) e Tapira (MG)). Em

Tapira, os estudos mostraram a grande perda de apatita nos rejeitos, enfatizando a

necessidade de maiores estudos de detalhe para o aumento da recuperação na usina de

beneficiamento. Em Catalão I, foram encontradas pelo menos sete gerações de apatita com

composições, dimensões e morfologias variadas (Toledo e/ al., 1998), o que pode causar

enormes variações de comportamento frente aos processos industriais.

É chro que os estudos de detalhe são onerosos e lentos e, muitas vezes, são tão

pontuais que não podem ser utilizados como representativos de toda a jazida. mas, com

certeza, poderiam contribuir enormemente para o aprimoramento dos processos industriais,

evitando perdas desnecess¿írias e, com isso, reduzindo custos e minimizando a degradação

ambiental causada pelas lawas.
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CAPÍTULO lll - Materiais e Método de Estudo

III.I - AMOSTRAGEM

III.I.I - TESTEMUNHOS DE SONDAGEM

Os furos de sondagem amostrados foram previamente selecionados segundo o

Relatório Final da Pesquisa Mineral para o Minério de Fosfato elaborado para o DNPM

pela Mineração Diadema em 1992 e segundo os boletins de sondagem.

A seleção dos furos foi feita segundo características mineralógicas, químicas e

posição topográfica dos mesmos, visando à obtenção de material representativo de

várias condições e características (foto 3). A escolha dos furos visou também à obtenção

de informações que possibilitassem a reconstituição de um perfil mostrando as

variações laterais e verticais do complexo de Angico dos Dias. Foram amostrados os

furos 01, 03, 05, 12 e 15, cuja localização pode ser vista no mapa da figura 5.

Foto 3 - Testemunhos de Sondagem na sede da Galvani S. 4., em Paulínia (Sp).

TIT.I.2. - CAMPO

A amostragem de campo ftri dividida em duas etapas; a primeira, chamada de

amostragem para a caracterização tecnológica, foi realizada pela Galvani S. 4., próxima

à trincheira Tl, e a segunda foi realizada durante os trabalhos de campo desta pesquisa,
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visando à coleta de amostras indeformadas e representativas das variações do

carbonatito e dos materiais de alteração intempérica.

TTI.I.2.I. - AMOSTRAS INDEFORMADAS

Após a reavaliação dos materiais bibliográficos, a amostragem dos testemunhos

de sondagem e a avaliação das amostras disponíveis no CETEM, procurou-se coletar,

preferencialmente, amostras indeformadas (foto 4) e representativas das variações do

carbonatito do depósito. A amostragem dependeu também bastante do acesso aos pontos

previamente escolhidos. F-oram coletadas amostras nas proximidades das trincheiras Tl,

T6,T12, Tl4, Tl5, Tl6 eT24. A localização dessas trincheiras pode ser observadas no

mapa da figura 5.

Foto 4 - Coleta de amostras indeformadas na trincheira'l'1.

J.r.t.2.2. - AMOSTRA PARA A CARACTERIZAÇÃO TECNOT-ÓCICA

A amostra para a caracterização tecnológica, em andamento no CETEM, foi

coletada nas proximidades da trincheira T-01 pela Galvani S. 4., atual detentora dos

direitos de lawa no depósito de Angico dos Dias.
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O local foi escolhido com base nos estudos realizados por l(ahn et ol. (1990) que

definiram seis tþs de minérios fosfrtados: apatftico, apatítico recristalizado, aluminoso

pobre, aluminoso rico, magnesiam pobne e carbonatftico, et¿¡nbém com base nos dados

dapesquisa mineral.

O minério amostrado (foto 5) foi o apatftico que, segundo Kahn et al. Q99A), é

constituido essencialmente por apatitq óxi-hidróxidos de ferro e minerais micáceos

subordinados, apreseritando teores entre 17,7 e2l,33o/ode PzOs.

Foto 5 - O minério apatltico de Angico dos Di¿s (amostra ADl35).
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III.2. _ N4ETODO DE ESTTIDO

III.2.,1. - AMOSTRAS INDEFORMADAS

A pesquisa iniciou-se com o estudo da bibliografia disponível (teses, artigos,

relatórios, etc) e com o reconhecimento e reavaliação das amostras de testemunhos de

sondagem e amostras coletadas em campo para a caractenzação tecnológica pela

Galvani s. 4., atual detentora dos direitos de lawa em Angico dos Dias, para o GETEM.

Esta fase visou à definição da complementação de trabalhos de campo e de laboratório a

serem efetuados.

o trabalho de campo visou ao reconhecimento dos materiais in situ, à descrição

de perfis de alteração e à coleta de amostras, principalmente indeformadas'

A seqüência de procedimentos analíticos adotada levou em consideração a

importância das análises pontuais sobre amostras indeformadas em integração com os

estudos sobre amostras deformadas e análises globais.

os trabalhos de laboratório iniciaram-se com a fase de preparação das amostras,

onde foi efetuada uma nova descrição das mesmas e onde separou-se as diferentes fases

(preenchimento de fissuras, nódulos, etc). Nesta etapa também efetuou-se a separação

de alíquotas da amostra total e/ou das fases separadas para análises ou outras separações

(granulométrica, magnética, densimétrica) para estudos micromorfológicos e químicos

ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEVÆDS). Algumas amostras separadas

nesta fase foram moídas para análises que utilizam o po (Difração de Raios x (DRX) e

análises químicas efetuadas pala a ealacterização tecnológica) e outras sofreram

impregnação para a confecção de lâminas delgadas e polidas para estudos

micromorfológicos e químicos pontuais.

sobre as amostras com estrutura destruída, foram efetuadas análises em DRX.

Todas as amostras provenientes da fase de preparação para a caracferização tecnológica,
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que sofreram moagem, classificação, separação densimétrica e separação magnética,

também foram analisadas em DRX e MEVÆDS.

Sobre as amostras indeformadas foram efetuadas análises à þa binocular' ao

MEVÆDS para o estudo da micromorfologia e da composição química pontual

qualitativa, duas das amostras foram analisadas por Espectrometria de massa com

plasma induzido e acoplado por Ablação a Laser (ICP-MS ablação a laser), para o

detalhamento dos ETR. sobre as amostras laminadas e polidas, foram efetuadas análises

ao Microscópio Ótico (MO) (mineralogia/micromorfologia/petrografia), ao

Microscópio Eletrônico de Varredura (micromorfologia e composição química

qualitativa e semi-quantitativa), à Microssonda Eletrônica (ME) (composição química

pontual quantitativa) e à Catodoluminescência (CL) (reconhecimento das cores de

luminescência e identificação dos elementos ativadores nos diferentes tipos de apatita

detectados com as outras técnicas analíticas).

III.2.2. _ AMOSTRA PARA A CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA

A amostra para a caraclerização tecnológica (figura ó) foi cominuida em britador

de mandíbulas para que todo o produto pudesse passaf em peneira de 8 malhas (2382

pm). O produto foi então homogeneizado e quafeado e partes repfesentativas foram

enviadas para análise de SiOz, TiOu, AlzO¡, FezO:, MgO, MnO, CaO, XeO, Na2O, P2O5,

perda ao fogo, TRzO¡, F, Sr, Ba, Th e U e para classificação em peneiras de 10, 14,20'

28,35,48,65, 100, 150, 200, 270,325 e 400 malhas (respectivamente 1651' 1168' 833,

589,417,295,208, 147,104,74,53,44 e 37 pm).

Toclas as íìações obtidas no peneiramento foram submetidas à separação em

meio denso, utilizando bromofórmio de densidade 2,89kgll. Nesta etapa, gerou-se rrn

produto afundado e um flutuado para cada granulometria. Os produtos afundados foram
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separados em imã de mão e separador magnético isodinâmico Frantz, em campos de 3,

5 e l0KG. Os produtos aí obtidos, bem como os flutuados da etapa anterior foram

analisados à lupa binocular e por DRX.

Uma alíquota de cada fração, antes da separação em meio denso, assim como

após a separação magnética, foi embutida em resina epoxy, desbastada, polida e

recoberta com carbono para análises ao MEVÆDS.

Todas as análises para a caracterÞaçäo tecnológica do minério de Angico dos

Dias foram efetuadas no CETEM.
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N.l. - CARACIERIZAÇÃO DO MATERIAL INDEFORMADO

ry.1.1. -TNTRODUÇÃO

Para o estudo do carbonatito de Angico dos Dias, de sua alteração e da apatita foram

utilizadas a Microscopia Ótica (MO), a Difração de Raios X (DRÐ, a Microscopia

Eletrônica de Varredura com análises qualitativas e semi-quantitativas por EDS

(MEVÆDS), a Microssonda Eletrônica (ME) a Espectrometria de massa com plasma

induzido e acoplado por Ablação a Laser (ICP-MS Ablação a Laser) e a

catodoluminescência (cL), além da cef]acteriz.ação inicial macroscópica e à lupa binocular

(conforme descrito no Capítulo II[) sobre amostras dos testemunhos de sondagem e

coletadas no campo, em superficie ou nos poços e trincheiras.

Essas técnicas analíticas permitiram o levantamento dos v¡írios tipos morfológicos

de apaÍiï4 que puderam ser correlacionados a distintas gerações pelas relações espaciais

apresentadas entre si e com os outros minerias. Assim, a catacterização das diferenças de

composição entre as diversas gerações/tipos morfológicos pôde levar a interpretações

quanto à evolução na composição da apatita primriLria com o desenvolvimento do perfil de

alteração e quanto ao ambiente geoquímico de cristalização dos tipos/gerações.

IV.1.2. _ O CARBONATITO DE ANGICO DOS DIAS E SUA ALTERAÇÃO

O carbonatito são possui variações texturais (na granulação e no grau de orientação)

e mineralógicas (presença variável de mica, minerais opacos e olivina alterada, além do

carbonato e da apatita, que podem ser bem observadas macroscopicamente (fotos 6' 7 e 8).

De modo geral o carbonatito são é constituido por calcita,/dolomita, apatita ovóide

verde-clara, biotita/flogopita, magnetita/hematita/ilmenita e pseudomorfos de olivina
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serpentinizada. Os acessórios mais comuns são: tremolita" monazit4 baddeleyíta, ztrcão e

sulfetos (mais raros).

o carbonatito alterado rico em apatita, genericamente denominado de apatitito

(Ikhn et al.,1990), constitui-se predominantemente por apatita ovóide, baddeleyíta, zlrcáo,

monazita, magnetita e ilmenita, como minerais residuais e, como minerais supergênicos'

vermiculita, argilominerais do grupo da caulinita, óxi-hidróxidos de feno, gorceixita,

goyazita e apatita neoformada.

o carbonatito são caracteriza-se pela presença de calcita ou quartzo (no carbonatito

silicificado) râ rr|atriz. A calcita pode chegar a mais de I (um) centlmetfo' lllas aparece

também com gfanulometria bem inferior, no carbonatito recristalizado. o carbonatito são

também possui grãos de apatita ovóide fraturada verde-clara, pseudomorfos de olivina

serpentinizada e biotita/flogopita, principalmente no carbonatito micáceo' e

magnetita/ilmenita. como acessórios podem ser observados: tremolita, monazita,

baddeleyíta, zírcão e sulfetos.

Comapercolaçãodassoluçõesdealteraçãohádissoluçãodoscarbonatos,

alargamento das fraturas, dissolução e recobrimento dos grãos de apatita por óxi-hidróxidos

de ferro, alteração e femrginização dos opacos (que aos poucos vai impregnando toda a

amostra), neoformação de apatita bem cristalizada hexagonal, e geração de fosfatos

secundiírios da família da crandallita (gorceixita/goyazita) em fraturas ou nas bordas dos

grãosdeapati1a.Hâtarnbémaformaçãodeplasmasecundárioporosoedescontínuo(cuia

composição química heterogênea reflete os elementos presentes nas soluções de alteração)

que, junto corn os óxi-hidróxi<los de ferro também aparecem recobrindo os grãos de apatita-
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Foto 6 - Carbonatito são com apâtita ovóide (amostra ADI l9).

Foto 7 - Carbonatito são orientado com apatita ovóide e mica (AD42).

Foto 8 - Carbonatito micáceo são (AD I44).
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Os fosfatos supérgenos mais comumente formados são os da família da crandallita,

sendo a goyazita e a gorceixita os mais comuns, segundo indicação das análises químicas

qualitativas ao Microscópio Eletrônico de Varredura com EDS'

IV,1.3. *A APATITA DE ANGICO DOS DIAS

ESTUDO MINERALÓGICO E MICROMORFOLÓGICO

O reconhecimento dos vririos tipos morfológicos de apatita em Angico dos Dias foi

possível através do estudo de materiais indeformados e deformados.

Os estudos em Microscopia Ótica e Microscopia Eletrônica de Varredura foram os

que permitiram o agrupamento das gerações/tipos de apatita segundo suas morfologias e

associações mineralógicas- Tamæm nesta fase foram efetuadas análises químicas

qualitativas por EDS visando uma possível diferenciação composicional entre esses tipos,

que seria posteriormente confrmada com os estudos em Microssonda Eletrônica'

Todas estas observações permitiram identificar três tipos maiores de apatita, que

representam sete gerações, além dos fosfatos secund¡irios não apatíticos, já que são

significativos para a interpretação do itinerário geoquímico do fosforo dura¡te o

desenvolvimento do perfil de alteração.

APATITA MAGMÁTICA PRIMÁRIA:

Tipo A - Grãos ovóides fraturados no carbonatito são (não silicifi cado nem micáceo)

(fotos 6, 9 e l0): No carbonatito são a apatita ocorre predominantemente como grãos

ovóiiles f¡aturados com granulometria desde milimétricas até I (um) ou 2 (dois) cm. Em

um dos afloramentos visitados no trabalho de campo foram observados grãos com até 5

(cinco) centímetros aproximadamente. A calcita da matriz varia desde submilimétrica (no
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cafbonatito recristalizado) até centimétrica. olivina serpentinizada, biotita e opacos

também são frequentemente observados, possuem granulometria normalmente milimétrica

e ocorrem norTnalmente ao lado da apatita.

Tipo B - Grãos ovóides ÍÌaturados no carbonatito silicificado são (foto I l): As

características da apatita do carbonatito silicificado são muito simila¡es as da do carbonatito

são. Houve substituigão da calcita da matrn do carbonatito são por quartzo'

Tipo c - Grãos ovóides fraturados no cafbonatito rnicáceo são (foto 12): Esta apatita

também é muito semelhante à do tipo A. ocorre num setor do carbonatito com maior

concentração de mica.

Tipo D * Grãos residuais ovóides em amostras alteradas (fotos 13, 14, 16, 17 e 18, 19 e

20):EstaapatitapossuitamHmgranulometriaeassociaçãomineralógicasimilaràdotipo

A e ocorre normalmente associada à apatita supérgena e aos fosfatos secundários

aluminosos.

Tipo E - Fragmentos angulosos residuais em rnatriz femrginizada (fotos 5 e l5): Este tipo

deapatitarepresentaaevoluçãodoperfil,ondeapercolaçãodassoluçõesdealteraçãojáfoi

suficientemente intensa para possibilitar a fragmentação dos grãos de apatita'

APATITA POSSIVELMEN'TE II IDROTERMAL:

Tipo F - Grãos hexagonais com estruturação em faixas/linhas estreitas paralelas (fotos I 6 e

17): Este tipo de apatita ocorre normalmente em amostras alteradas e possui granulometria

que pode chegar a I (um) cm. Há dúvida quanto a origem hidrotermal ou supérgena deste

tipo de apatita.
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Foto 9 - Apatita ovóide fraturada com calcita no carbonatito são (foto ao MO - amostra 
^D142).

Foto 10 - Apatita ovóide fraturada rodeada por monazita e calcita na mairiz no carbonatito são (foto

ao MEV * amostra AD142).

Ioto I I - Apatita ovóide f¡aturada com quartzo no carbonatito silicificado são (foto ao MO -
amostra AD6).

Foto 12 - Apatita ovóide fraturada no carbonatito micáceo são (foto ao MO - amostra 4D144)
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Foto l3 - Apatita primária residual ovóide em amostra alterada com apatita supérgena fibrorradiada

ao redor (foto de MO - amostra ADl0).

Foto l4 - Apatita primária residual ovóide em matriz crandallítica (foto de MEV - amostra AD9).

Foto l5 - Fragmentos angulosos residuais de apatita primária ovóide em matriz ferruginosa (foto de

MO - amostra ADl9).

Foto 16 - Apatita primária residual contornada por apatita com estruturação em faixas estreitas €

paralelas (foto de MO - amostra AD42).

Foto 17 - Apatita primária residual com bordas hexagonais contornada por apatita com estruturação

em faixas estreitas e paralelas (foto de MO - amostra AD42).
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Foto l8 - Apatita fibrorradiada supérgena associada à apatita primária ovóide (foto de MO -

amostra AD5d).

Foto 19 - Apatita fibronadiada supérgena associada à apatita primária ovóide e ao plasma

secundário de alteração (foto de MEV * amostra AD5d).

Foto 20 - Apatita fibrorradiada supérgena nas descontinuidades de um gão de apatita primária

residual ovoíde (foto de MEV - amostra AD5d).

Foto 2l - Gorceixita formada nas descontinuidades de um grão de apatita residual em estágio

avançado de alteração (foto de MEV - amostra do concentrado com d<2,89).

Foto 22 - Goyazita formada na superficie de um grão de apatita (foto de MEV - AD8).
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APATITA SUPÉRGENA:

Tipo G - Fibrorradiada idiomórfica (Fotos 18, 19 e 2O): Esta apatita ocorre associada à

apatita primaria, normalmente ao longo das fraturas ou nas bordas e possui granulometria

milimétrica a submilimétrica. Seu hábito fibrorradiado/ botrioidal é sempre bem evidente.

FOSFATOS NÃO APATÍTICOS:

Fosfatos secundários aluminosos da família da crandallila (Fotos 2l e 22 ): Estes minerais

são sempre micrométricos e só puderam ser detectados ao Microscópio Eletrônico de

varredura com EDS. Ocor¡em normalmente na superffcie ou próximos aos grãos de apatita

primríria residual em amostras alteradas e seus agregados são sempre muito porosos.

ESTUDO QUÍMCO

Os diferentes tipos de apatita foram selecionados para análises à Microssonda

Eletrônica e Catodoluminescência visando à obtenção de respostas composicionais que

confirmassem ou não a diferenciação entre os tipos/gerações previamente separados ahavés

do estudo micromorfológico.

Também houve a possibilidade de obtenção de anillises (de elementos tenas raras e

outros elementos traço) por ICP-MS Ablação a Laser de duas amostras nas quais foram

analisados os tipos de apatita A e D.

A) MICROSSONDA ELETRÔNICA

As análises em Microssonda Eletrônica visaram à caracferrzação da composição

química dos diferentes tipos morfológicos de apatita e à confirmação de sua diferenciação.

jPá¡a tanto, foram selecionadas lâminas deìgadas e polidas representativas de todos os
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tipos/gerações de apatita identificados provenientes de diferentes localizações da jazida, nas

quais o número de pontos de análise variou em função da heterogeneidade (ao Mo e ao

MEVÆDS) dos grãos escolhidos para que fosse possível a obtenção de uma boa

caraclerização dos domínios de variação composicional.

Foram efetuadas três etapas distintas de análise, as duas primeiras no Laboratório de

Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (JEOL-

IXA8600/\IORAN), e a última no Laboratório de Mineralogia e cristalografia da

universidade Paul sabatier (CAMECA SX50), em Toulouse, na França, pela orientadora

desta pesquisa.

O programa de análise das duas primeiras etapas incluiu Mn, Mg, Ca' Sr' Na' P' F'

cl, Si, La, ce, Ba, Al, S, TtL Y e Ti. Y, Th e Ti não forarn sistematicamente analisados em

Toulouse por terem sido considerados sempfe abaixo do limite de detecção em verificações

prévias.

A princípio os dados de são Paulo seriam tratados conjuntamente, mas durante a

análise dos resultados da segunda etapa verificou-se um provável aumento nos totais das

análises comparativamente à primeira etapa e, principalmente devido à grande quantidade

de dados, optou-se por uma análise estatística das duas etapas para uma melhor

compreensão do seu comportamento e das diferenças verificadas para o mesmo tipo de

apatita nas etapas distintas de análise.

Embora alguns dos elementos estejam, para algumas análises, abaixo do limite de

detecção, optou-se por considerá-los todos, já que as tendências geralmente são observadas

mesmo nos teores mais baixos.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi efetuada visando à comparação dos dados obtidos nas três

diferentes etapas de análise à Microssonda Eletrônica.

Inicialmente foram efetuados cálculos de média, desvio padrão, rn¿íximo e mínimo

para cada tipo de apatita analisado em cada etapa e também para o coqiunto total de dados

de cada etapa. Também foram confeccionados histogramas para o valor total das análises e

para o flúor em cada um dos casos anteriormente citados, já que houve suspeita de que a

superdosagem do F fosse a razão para os fotais mais altos na segunda etapa de análises.

A análise estatística para os dados da terceira elapa, obtidos em Toulouse, foi

efetuada somente com o objetivo de compará-la às outras duas, já que estes dados seriam

tratados separadamente por terem sido obtidos em outro Laboratório com a utilização de

outro equipamento. Já no caso das duas primeiras etapas, a aruilise teve o intuito de decidir

tratar ou não os dados em conjunto.

A análise dos histogramas (frgura 7) com os valores dos totais das análises mostra

totais mais altos para a segunda etapa independente do tipo de apatita; os valores de média,

desvio padrão, máximo e mínimo também confirmam esta tendência, indicando que os

dados devem ser tratados separadamente.
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Figura 7 - Histogramas comparativos do total das duas primeiras etapas de M'E' A curva rosa e a

escafa da direita mostram os valores da2o efapa'

Os histogramas do flúor (figura 8) foram decisivos nesta questão, jâ que a segunda

etapa mostra uma provável superdosagem neste elemento, principalmente para o caso das

apatitas tipo D e G, podendo chegar a quase 6 Vo em peso para a apatita G analisada na

segunda etaPa.
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Figura 8 - Histogramas comparativos do flúor nas duas primeiras etapas de M'E.' A curva rosa e a
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Os totais altos obtidos para o fechamento das análises em São Paulo (até 103,6"/o na

segunda etapa) podem dever-se ao fato de que os tempos å" 
"orrtage^ 

utilizados foram

altos, sendo que o volume atingido pelo feixe eletrônico começa a se deteriorar, com

volaliliztção parcial do material, resultando em totais mais altos. Em Toulouse, esta

degradação do ponto analisado pode ser seguida tanto pela imagem, que permanece na tela

de observação durante a análise, quanto pelo monitoramento da corrente elétrica, que perde

estabilidade neste caso.

No laboratório de Toulouse, como a dosagem do flúor é feita separadamente da dos

outros elementos, com corrente de 40nA e maior tempo de contagem (os outros elementos

são analisados com apen¿ìs 10nA), o ponto de análise é deslocado para um lugar o mais

próximo possível dentro da mesma fase, distante apenas poucos micrômetros do primeiro.

No laboratório de São Paulo não se pode conseryrü a visão do ponto analisado e

nem existe um momento durante a análise em que todos os espectrômetros estejam

simultaneamente sem voltagem, o que permitiria o deslocamento da amostra para um ponto

vizinho dentro da mesma fase ainda não parcialmente degradado pelo feixe eletrônico'

PRIMEIRAETAPA

Na primeira etapa de análises à ME, os valores totais para o fechamento das análises

varia¡am de 93,37 a l02,l7o/o, com média de 98,67Yo e desvío padrão de 2,29' O fluor

variou entre 2,43 e 4,53, com média de 3,50 e desvio padrão de 0,42. Os valores mais

baixos para os totais e mais altos para o flúor pertencem aos tipos mais alteradas de apatita

(tipos D e E), à apatita provavelmente hidrotermal (tipo F) e à apaTita supérgena (tipo G).
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Nestaetap4fotamanalisados15pontosnaapatitatipoA,llnatipoC,15natþo

D,34 naq,2 naq e 39 na G, perfazendo um total de 116 pontos analisados. Não foram

efetuadas análises para a apatita do tipo B nesta etapa.

Comojácitado,onúmerodepontosanalisadosporgrãovariouernfunçãoda

heterogeneidade dos mesrnos, tendo-se procurado sempre fazer perfis do centro para as

bordas.

CâOiP2O5

MlNrMo

MAXIMo

93.37

99.49

0.08

0.11

3.08

4.53

2.62

4.07

0.59

0.65

81

43

81

0

0

1

Tabela 3 - variação dos valores de total, F, sro, caoÆzo s, F lPzos, TRzO¡ e de cátions

SubstituintesdoCa(em%empeso)emcadatipodeapatitaanalisadonaì"etapadeM.E.
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Os resultados apresentados na tabela acima (tabela 3) mostram as variações de

composição associadas aos diferentes tipos/gerações de apatita, além das modificações

provocadas pelo intemperismo nas apatitas primárias, evidenciados não só pelos resultados

das análises dos grãos em vias de alteração (centros, bordas e proximidades de

descontinuidades), como também pela comparação de análises de grãos de apatita primária

do carbonatito são e do apatitito (carbonatito lastante 
alterado - tipos D e E)' Estas

variações podem ser acompanhadas também na primeira tabela em anexo, onde se

encontram todos os dados de análise, e nos gráficos que se seguem (figuras 9 e 10)'

D

E

-G

-c o
E

-G

Cåtloß $bsuidnte do Ca

o
Ë.

-F
-G

Figura 9 - Gráficos tipo aranhograma mostrando as variações do total, do SrO, da relação

cxo/Pzos,dos TRzO¡ e dos cátions substituintes do ca para os diferentes tipos de apatita na

-c D

E

_F

-G

-c D

E

-F
-G__^

primeira etapa de análise à ME'
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As variações dentro de cada tipo devem-se às análises de centro e borda'

Estes aranhogramas mostram a clara tendência de variação da composição em

direção às apatitas mais alteradas e à apatita supérgena' Como pode ser observado, há

aumento na relação CaOÆzOs e uma diminuição no total, no SrO, nos TRzO¡ e nos cátions

substituintes do Ca neste sentido. A apatita C do carbonatito micáceo, comparada à apatita

A, também sã no carbonatito são não micáceo, apresenta maiores teores em SrO, TRzO: e

em cátions substituintes do Ca.

Os gráficos abaixo mostram relações com o total, já que este diminui tanto em

direção às bordas quanto em direção às apatitas mais alteradas, podendo ser tomado como

indicativo de diferenças composicionais nos sítios aniônicos (diferenças genéticas,

poÍanto).
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Total x Cälos substltulr*es ò cå

Figura l0 - Gráficos binários mostrando as variações do F, da relação CaO/PzOs, dos TRzOr, dos

cátions substituintes do cálcio, do pzOs e do SrO com o total para os diferentes tipos de apatita na

primeira etapa de M.E..

Estes diagramas binários mostram bem a diferenciação dos tipos de apatita,

confrmando a relação morfologia/composição já que a separação dos tipos foi feita

primeiramente segundo critérios morfológicos e paragenéticos.

O flúor e a relação CaO/PzOs ar¡mentam com a diminuição do total e oS TRzO¡, os

cátions substituintes do Ca, o PzOs e o SrO diminuem na mesma direção.

Os gráficos acima mostram também a clara separação entre as apatitas primárias e a

supérgena. Nos gráficos dos cátions substituintes do Ca e do SrO pode-se também observar
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uma clara separação entre as apatitas primárias (A e C), as apatitas primárias alteradas (D e

E) e a apatita possivelmente hidrotermal (F) e a apatita supérgena (G)'

SEGUNDA ETAPA

Na segunda etapa de Microssonda Eletrônica, os valores totais para o fechamento

dasanálisesvariaramdegl''72a103,60%,commédiade99,32%oedesviopadrãode1.99.

o flúor va¡iou ent¡e 2,01 e 5,99, cam média de 3,67 e desvio padrão de 0,85' Assim como

naprimeiraetapa,osvaloresmaisbaixospalaostotaisemaisaltosparaoflúorpertencem

às apatitas mais alteradas (tipos D e E), à apatita provavelmente hidrotermal e ù apatita

supérgena (tiPo G)'

Nesta etap4 fbram analisados 46 pontos na apatila tipo A' 20 na tipo B' 27 rø tipo

C,36 rø tipo D,22 na F e 6 na G, perfazendo um total de 157 pontos analisados' Não

foram efetuadas análises para a apatita do tipo E nesta etapa'

Todos os dados de análise obtidos nesta segunda etapa podem ser observados na

segundatabelaemanexo.Atabelaabaixo(tabela4)mostraaestatística(média,desvio

padrão, máximo e mínimo) dos resultados obtidos para cada tipo de apatita' que ficam mais

evidentes com a análise dos gráficos das figuras I I e 12'

69



Capltulo lV - Resultados e Discussões

CaOlP2oS Cát¡ons

substituintes

do Ca

2.77

2.O7

1.90

4.19

[r¡Nt[ro

MÁXIN4O

.47

æ.71

94.94

1.41

1 .52

Tabela 4 - Variação dos valores de total, F, SrO, CaOÆzOs, F/PrO5, TR 03 e de cátions

substituintes do Ca (em 0/o em peso) em cada tipo de apatita analisado na 2'etapa de M. E

o.56

0.19

0.81
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Figura I I - Gráficos tipo aranhograma mostrando as variações do total, do SrO, da relação

CaOiPzO:, dos TRzOs e dos cátions substituintes do Ca para os diferentes tipos de apatita na

segunda etapa de análise à M.8.. As variações dentro de cada tipo devem-se às análises de centro e

borda.

Estes aranhogramas, assim como aqueles da primeira etapa mostram a tendência de

variação da composição da apatita primária em direção às apatitas mais alteradas, à apatita

tida como hidrotermal e à apatita supérgena. Como pode ser observado, há aumento na

relação caoÆzos e uma diminuição no total, no Sro, nos TRzo-¡ e nos cátions substituintes

do Ca neste sentido. A apatita C, nesta etapa, apresentou comportamento mais similar às

B
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outras duas apatitas primárias (A e B), exceto para o caso do SrO, onde mostrou valores um

pouco mais elevados.

'lotal x flf¡or 'lbtal x (holf'2os
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Figura 12 - Grafrcos binários mostrando as variações do F, da relação CaO/PzOs, dos TR

cátions substituintes do cálcio, do PzOs e do SrO com o total para os diferentes tipos de

segunda etapa de M.E..

Ainda como na primeira etapa, o flúor e a relação CaO/PzOs aumentam com a

diminuição do total e os TRzO:, os cátions substituintes do Ca, o P2O. e o SrO diminuem na

mesma direção.
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Aqui também pode ser observada a diferenciação entre as apatitas primárias (tipos

A, B e C em amostras sãs e tipo D, em amostra alterada) e as outras.

TERCEIRAETAPA

A terceira etapa de análises à Microssonda Eletrônica realizou-se em Toulouse, na

França, num equipamento CAMECA SX50, com as mesmas condições de análise de São

Paulo, apenas diferenciando-se com relação ao F, para o qual utilizou-se um maior tempo

de contagem e uma corrente de 40n4.

Aqui, os valores totais para o fechamento das análises variaram de 93,62 a 101,35o/o,

com média de 98,78%o e desvio padrão de 1,87. O flúor variou entte 2,57 e 4,07, com média

de 3,25 e desvio padrão de 0,39. Apesar do menor número de dados, os resultados de

Toulouse são semelhantes aos da primeira etapa realizada em São Paulo. Nesta etapa,

foram analisados 3 pontos na apatita tipo A, 5 na tipo C, 9 na tipo D, 3 na E, 10naFe6na

G, perlazendo um total de 36 pontos analisados. Não foram efetuadas análises para a apatfta

do tipo B.

O conjunto de dados analisados pode ser observado na terceira tabela em anexo.
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cao/Pzos, dos TRzO: e dos cátions substituintes do ca para os diferentes tipos de apatita na terceira

etapa de análise à M.E.. As variações dentfo de cada tipo devem-se às análises de centro e borda'

Estes aranhogramas (figura 12), assim como aqueles das duas outras etapas

mostram a tendência de variação da composição em direção às apatitas mais altefadas, à

apatita tida com hidrotermal e à apatita supérgena. Há aumento na relação cao/Pzos e uma

diminuiçãonototal,nosfo,nosTRzo¡enoscátionssubstituintesdoCanestesentido.

Assim como na primeira etapa, apalita C apresentou comportamento diferenciado em

relação à apatita A, para o SrO, Para os TRzO¡ e para o s cátions substituintes do Ca'
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Figura l3 - Gráficos binários mostrando as variações do F, da relação CaO/PzOs, dos TRzO¡, dos

cátions substituintes do cálcio, do PzOs e do SrO com o total para os diferentes tipos de apatita na

terceira etapa de M.8..

Embora a quantidade de pontos analisados nesta etapa seja pequena

comparativamente às outras etapas, nota-se que as tendências são muito similares (figura

13). Principalmente nos gráficos total x SrO e total x cátions substituintes do Ca, há

também uma clara separação entre as apatitas primarias e a provavelmente hidrotermal e a

supérgena. O flúor e a relação CaO/PzOs aumentam com a diminuição do total e os TRzO¡,

os cátions substituintes do Ca, o PzO¡ e o SrO diminuem na mesma direção.
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DISCUSSÃO DOS DADOS DE MICROSSONDA ELETRÔNICA

Embora haja diferenças entfe as três etapas de Microssonda Eletrônica, elas

apresentam a.s mesmas tendências. As etapas I e 3 são bastante parecidas' Considerando o

que se conhece sobre a composição de apatitas de carbonatitos, através da revisão

bibliográfic4 e ainda que os valores de F obtidos na 2u etapa superam em muito os valores

aceitos normalmente, mesmo nos casos em que há suspeita de F em excesso

estequiométrico (F > 2 na ocupação do sítio aniônico monovalente e> 3,670/o nos valores

de %o em peso, segundo Regnier, 1994), admitiu-se, por enquanto, que as análises da 2"

etapa em São Paulo tenham apresentado uma superdosagem do flúor. Os outros elementos

analisados pafecem não ter grandes variações. Assim, embora os dados de total e de F

estejam diferentes em termos absolutos, as tendências geoquímicas são as mesmas para as 3

etapas. Se os dados tivessem sido tratados conjuntamente, haveria certamente superposição

de valores de alguns parâmetros considerados para diferentes tipos de apatita, o que teria

prejudicado as interpretações de diferenças composicionais entre os tipos.

o valor do total das análises foi tomado como um índice do grau de alteração tendo

em vista que nenhuma análise de apatita das amostras mais ÍÌescas em estudo

micromorfológico apresentou total baixo. Os valores mais baixos estão ligados

provavelmente à substituição de PO¿3- por CO32- (não analisado à ME) e/ou à porosidade

submicroscópica, ambos causados pela alteração.

A proporcionalidade entre total e PzOs (positiva para total x PzOs e negativa para

total x caoÆzo5) pode indicar que a presença de um substituinte não dosado do P é

responsável pela diminuição do total. Este substituinte seria o co¡2-. o fato da relação total

x F ser apenas parcialmente proporcional indicaria que o aumento de F para acompanhar a

entrada de CO¡2- não é linear, ou seja, não é completamente proporcional a esta entrada.
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A análise da apatita primária com totais mais baixos (tipos D e E) apresentaram

modificações sisterruíticas com relação à apatita primária com total próximo de 100%:

maiores valores para F e para a relação cao/Pzos e menores valores para os TR2O3, pala os

outros cátions substituintes do ca e para o P2O5. Esta situação, segundo Toledo (1999), é

indicativa de que a alteração ataca os grãos de apatita das amostras já de níveis

intemperizados, causando dissolução incongruente, ou seja, perdas/trocas iônicas com as

soluções de alteração antes da dissolução total, o que pode ser observado no conjunto de

análises sobre grãos de apatita prim:iria alterada do tipo D, do centro para as bordas e em

direção às fi'aturas, regiões estas também mais alteradas'

Este tipo de diferenciação pode também ser observado dentro de um mesmo grão

como diferenças texturais ao microscópio ótico e como diferenças de cor de

catodoluminescência. Em microssonda eletrônica, esta diferenciação se evidencia por totais

mais baixos, maior riqueza em flúor, maior pobreza em cátions substituintes do ca, (TR2O3

e SrO, por exemplo) e em P2O5 e pelo aumento da relação CaO/PzOs em direção aos pontos

mais alterados (bordas e fraturas)

Analisando-se todos os dados obtidos em conjunto, nota-se uma relação

inversamente proporcional entre F e total das análises, indicativa de que a quantidade de F

na apatita acompanha o aumento de algum fator de diminuição do fechamento das análises,

que pode ser tanto a dificuldade de preparação das amostras, quanto a perda de matéria por

alÏeraçáo(porosidadeoudissoluçãoincongruente),ouaindamodificaçõesquímicas

(hidratação-carbonatação). Toledo (1999), estudando apatitas de catalão I c F'errari (2000),

estudando apatitas de Juquiá, Tapira e Anitápolis, mostralafL através de estudos em

Microespectrometria Raman, que pode haver carbonatação de apatitas residuâis

originalmente não carbonatadas; neste caso, o F estaria acompanhando o CO¡2- na
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substituição do POal para a compensação de cargas, como apresentado por Regnier ef a/.

(1994), e poderia ser superestequiométrico, parcialmente não ocupando os canais do sítio

aniônico monovalente.

A, razão CaO/PzO5 aumenta da apatita primária em direção à apatita supérgena, o

que é acompanhado pela diminuição do total das análises, dos TR¿O¡ e dos cátions

substituintes do Ca. Esta situação mostra que a alteraçäo supérgena toma a apatita nlais

'þura" no sítio catiônico.

Além dos ârgumentos de que a apatita do tipo F nunca ocolTe em amostras sãs, de

que sempre ocorre ao redor de grãos fiagmentados (se esta fragmentação for mesmo

intempérica) e de que pode-se observa¡ localmente uma provável cristalização

perpendicular à superficie dos grãos/fragmentos de apatita primríria residual, sua

composição próxima a apatita do tipo G sugere uma possível origem também supérgena-

O estudo à Microssonda Eletrônica evidenciou então que alguns elementos, razões

ou totais de análises podem ser utilizados como índices de alTeração, e que os valores destes

parâmetros evoluem não só entre os diferentes tipos de apatita como dentro de um mesmo

tipo com diferenças nos graus de alteração, quer sejam consideradas. apatitas de diferentes

níveis do perfil, quer sejam considerados diferentes setores de um mesmo grão atingido

pela alteração. O aumento no teor de F, da razão CaO[PzOs e do total são os principais

índices de alteração. O primeiro porque estaria acompanhando a carbonatação que ocorre

na alteração e neoformação de apatila secundária. O segundo, porque representa ao mesmo

tempo perda dos cátions substituintes do Ca (que ocorre na alteração) e substituição de

PO¿3- por CO32- (que tambem ocorte na alteração). E o terceiro, porque representa a

substituigão de PO+3- por CO32-, que não é analisado à ME, mas que também ocorÍe na
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alteração da apalita primária e na formação de apatita secundária supérgena (segundo

análises por Microespectrometria Raman efetuadas por Toledo, 1999 e Ferrari, 2000).

b) CATODOLTJMINESCENCIA

Como já citado anteriormente, segundo Mariano & Ring (1975), Mariano (1978),

Knuston ¿r d/. (1985), Mariano (1988) e Marshall (1988)' o fenômeno da

catodoluminescência desempenha papel relevante na investigagão dos elementos terras

raras em apatita. Este fenômeno ocorre devido à presença de substituições em suas

estruturas, sendo que os principais elementos ativadores são Mn2t, Sm3*, Dy3*, Tb3*' Eu3t e

Eu2*. Variações de concentrações nos elementos ativadores abaixo de 100ppm já geram

modificações nas cores de luminescência.

Embora haja grande importância no estudo do fenômeno da catodoluminescência

em apatita, segundo Munay e oreskes (1997), a eficácia desta ferramenta de

reconhecimento e caracfe¡i|zl¡ção pode ser fortemente prejudicada pela olientação

cristalográfica dos cristais e pelo envelhecimento da luminescência. Estes fatores podem

causar tanto variações nas cores quanto nas intensidades dos picos dos espectros de

catodoluminescência.

Assim, provavelmente os resultados ruins na obtenção de espectros de

catodoluminescência para os diferentes tipos de apatita de Angico dos Dias parecem ter

uma razão de ser. Devido ao grande tempo necessário (de 100 até 300 segundos) para a

obtenção dos espectros, a luminescência das apatitas envelhece e há uma consequênte perda

de intensidade nos picos. Este envelhecimento também prejudicou algumas fotografias de

grãos com luminescência menos intensa, já que o tempo de exposição (de I00 até 450

segundos) necessário para a obtenção das mesmas também foi grande o suficiente para
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ocasionar este fenômeno. No caso da obtenção de imagens diretamente via computador,

esse envelhecirnento não acontece já que a imagem pode ser salva imediatamente.

Embora os problemas citados tenham ocorrido de forma sistemática, a diferenciação

entre os tipos de apatita primária (tipos A, B, C, em amostras sãs e D e E, em amostras

alteradas) e secundaria (tipos F e G) ficou bastante evidenciada. A apatita primária sã

apresentou tons violeta-azulados, tendendo para tons mais rosados até os tipos mais

alterados. Os tipos de apatita secund¿á¡ios apresentaram tons rosados bastante diferenciados

daqueles azulados dos tipos primririos sãos e daqueles tendentes ao rosa dos tipos primários

alterados (fotos 23, 24 e25).

A apatita tipo D, primríria residual em amostra alterada, representa bem claramente

a variação de cor de catodoluminescência com o progressão da alteração. Neste caso, um

único grão consegue retratar praticamente toda esta evolução, sendo violeta-azulado escuro

no centro e passando a tons mais rosados em direção às bordas e às descontinuidades (foto

26). Dste tipo de comportamento, onde um único grão pode representar toda uma histó¡ia

evolutiva, também pode ser observado através das análises em ME.

O espectro de catodoluminescência abaixo (figura 14) mostra a diferença entre os

elementos ativadores do centro e da borda de um grão de apatita do tipo D.
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Foto 23 - Grande grão de apatita primária ovóide fraturada (foto de cL - amostra AD24).

Foto 24 - Grande gäo de rpatita primária ovóide fiaturada com tons mais claros de luminescência

ao longo das descontinuidades. O carbonato aparece com cor alaranjada (foto de CL - amostra

AD22).

Foto25.Apatitaprimáriaovóidefiaturadacombordasefraturascomtonsmaisrosadosde

luminescência (foto de CL - amostra ADl7)'

Foto 26 - Apatita primária ovóide fraturada com luminescência rosa nas bordas e ao longo das

descontinuidades (foto de CL - amostra ADlT)'

8l
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Figura 14 - Espectro de catodoluminescência para centro e borda de uma apatita do tipo D (residual

ovóide em amostra alterada).

C) ICP-MS ABLAÇÃO A LASER

As análises químicas pontuais quantitativas por ICP-MS Ablação a Laser foram

efetuadas pelo Prof. Dr. Fábio Dias (IGc - GMG) com o auxílio do Dr. Pete¡ Dulski, no

Laboratório do GeoþrschungszenÍrum Potsdam em PotsdarrL na Alemanha e representaram

a possibilidade de obtenção de dados mais precisos sobre os elementos terras raras do que

os obtidos à Microssonda Eletrônica, inclusive atingindo toda a série dos lantanídeos, além

do Y, e ainda Th e U, que são elementos de interesse econômico e ambiental nos depósitos

de fosfato (tabelas 4 e 5)-

Foram utilizadas duas amostras, ADi|42 e AD-149, representativas resPectivamente

do ca¡bonatito são rico em apatita e do minério residual.
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A desvantagem desta técnica em relação à Microssonda Eletrônica é que.o volume

analisado é maior e, assim, a análise pode atingir outros minêrais ou outras gerações de

apatita, se o grão analisado não for grande o suficiente. O controle ao microscópio ótico é

muito importante na seleção de locais mais limpos e 'þuros".

As anílises por ICP-MS Ablação a Laser não atingiram todos os tipos de apatita e

nem foram realizadas em número tal que permitisse maiores interpretações sobre os ETR.

No entanto, mostram um padrão de distribuição compatível com o comportamento dos ETR

em carbonatitos. Os dados obtidos para La e Ce foram menores quando comparados com

aqueles obtidos para os mesmos tipos de apatita (A e D) à ME nas três etapas, embora

situando-se na mesma ordem de grandeza.

Os gráficos das figuras 15 e 16 mostram uma sutil perda de ETR pesados com a

alteração.

Tabela 4 - Dados obtidos por ICP-MS Ablação a Laser para a amostra AD-142

La
UE
Pr
Nd
Sm
EU
Gd
Tb
Dy
Ho
Er

Tm
Yb
LU
Th
U

Y/Ho

1243.O
2669.0
394.0
1462.0
230.O
60.6
144.0
11.9
49.0
6.0
10,6
't.1

5.6
0.6

63.7
7.2

27 .4

1200.0
2620.0
37 4.O
1404.0
221 .0
55,6
137 .0
12.2
46.8
5.6
9,5
0,9
4.7
0.4

51,0
5.8

28.4

1247.O
27 42.O

395.0
1486.0
231.O
58.6
142.O
12.5
45.8
5.6
12.1
1.0
4.9
0.4

61.9
7.6

29.9

176.0
1429.O
3028.0
423.O
1602.0
236.0
61_8
'154.0

12.9
48.6
6.2
't1.2
1.2
5.5
o.7

72.3
6.5

28.6
1 1.1

I

1291.O

2856.0
41'l.O

1535.0
237.0
60.6
153.0
'13.1

50.2
6.4
IJ J

1.2
5.3
0.6
59.0
6.8

27 .2

1282.O
2783.0
399.4
1497.8
231.0
59.4
146.0
't2-5
48.1
5.9

1.1

5.2
0.5

61.6
6.8

163.2
18.6
7 4.9
6.4
2.4
7.3
0.5
1.8
0.4
1.4
0.1
0.4
0.1
7.7
0.7
1.1

1.1

'176.O

1429.O
3028.0
423.O

1602.0
237.O
61.8
154.0
13.1

50.2
6.4
13.3
1.2
5.6
0.7

1.6
29.9

159.0
1200.0
2620.O
374.O
1404.O
221.0
55.6
'137.0

11 .9
45.8
5.6
9.5
0.9
4.7
o.4
5'1.0
5.8

27 .2

7 7 1 I
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Tabela 5 - Dados obtidos em ICP-MS Ablação a Laser para a amostra AD-I49'

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er

Tm
Yb
Lu
Ïh
U

Y,/HO

1

1291.O
2886.0
414.0

1554.0
235.0
57.6
146.0
13.7
48.8
Þ.J
11.4
1.3
5.4
0.8

67 .4
1'1.6
27.2

1.5
3078.0
454.0
1680.0
247 .0
62.6
158.0
14-1
50.8
6.4
13,0
1.3
5.5
0.8

65.5
7.9

29.4
8.3

1318.0
2949.0
417 .0
1521.0
230.0
58.0
147 _O
,13.0

49.2
6.5
12.3
1.4
5.5
0.5
55.2
8.5

26,8

1248,0
2775.O
397.0
1459.0
220.O
55.4
145.0
12.0
46.9
5.4
't2.2
1.2
5.0
0.6

55.5

31.9

163.0
1237 .O

2763.0
393.0
1466,0
224.0

.1

140.0
12.0
44.0
5.7
11.2
1.3
4.7
0.ô
54.6
7.5
28.8

1

1019. 'l

2890.2
415.0
1536.0
231,2
57 .5
147.2
13.0
47 .9
6.0
12.0
1.3
5-2
o.7

60,4
8.6

28.8

569.8
130.6
24.2
89.6
10.5
3.2
Þ.o
1.0
2.6
0.5
o.7
0.'l
0.3
0.1
5.8
1.7
2.O
0_9

188.0
1318.0
3078.0
454.O

1680.0
247 .0
62.6
158.0
14.'l
50.8
6.5
13.0
1.4
5.5
0.8

67.4
11.ø
31 I

1.5
2763.O
393.0
't459.0

220.0
54.1

't 40.0
12.0
44.O

5.4
11 .2
't.2
4.7
0.5
54.6
7.5
26.8

I
tll1
É

-o-^p.-J-¡ +Apå-!-2 + Ap¡-l-J

+Â0a-J,{ +A¡¡-}J '+û.d-l

F:-

Þ'igura l5 - Gráfico <le ICP-MS Ablação a Laser para a amostra AD-142
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Figura l6 - Gráfico de ICP-MS Ablação a Laser para a amostra AD-149.

IV.I.4. - FOSFATOS SECTJNDÁRIOS SUPÉRGENOS DA SÉRIE DA CRANDALLITA

EMONAZITA

Embora estes minerais não tenham sido o enfoque principal da pesquisa, eles

merecem algumas considerações. Os primeiros porque tepresentam a evolução da

fosfatogênese com o intemperismo e, o segundo, por ser o principal mineral de ETR da

associação alcalino-carbonatítica pré-cambriana de Angico dos Dias.

Os fosfatos secundilríos supérgenos mais comumente observados são a gorceixita

(oom Ba) e a goyazita (com Sr); orandallita também pôde ser observada, embora com

menor freqüência. Estes foslatos aparecem normalmente associados à apatita alterada e
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apresentampofosidadeelevadaegranulometriasubmilimétrica.Elesnormalmente

associam-se tamb ém à mattz femrginizada (fotos2l'22'27 e28)'

Embora a presença de barita não tenha sido constatada em Angico dos Dias' há

constante presença de gorceixita' Acredita-se que o bfuio seja proveniente da alteração de

feldspatos das encaixantes já que estes apresentam frequentemente este elemento'

A monazita ocone normalmente como inclusões muito pequenas nos grãos de

apatita ou ao redot desses grãos, formando quase que um recobrimento dos mesmos (fotos

10 e 30). A monazita também só pôde ser detectada ao MEVÆDS'

Foto 27 - Relações entre fragmentos de apatita (l )' gorceixita e goyazita (3) (foto de MEV -

amostra do concentrado d<2,89 da fração entre 65 e 100 malhas)'
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Foto 28 - Detalhe das relações dos fragmentos de apatita residual com a gorceixita (mais clara) e a

goyazita ) (foto de MEV - amostra do concentrado d <2,89 da fração entre 65 e 100 malhas)'

rv.2 - CARACTERIZAçÃO recNorÓclc¡,

rv.2.1. - TNTRODUçÃo

A concentração do minério de Angico dos Dias por separação magnética e flotação

foi anteriormente estudada por Kahn et at. (1990)' Neste estudo, os autores obtiveram

concentrados de respectivamente 30 e 36Vo de PzOs com recuperação de 80 e 60-70% do

fósforo contido em campos magnéticos de baixa e média intensidade eletromagnética. Nos

ensaios de flotação foi concentrado 80%o do fosforo contido com 36010 de PzOs'

No projeto desenvolvido no CETEM, foi priorizada a separação magnética visando

à viabilização técnico-econômica da jazida por processos a seco' ou com mínima utilização
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de água, que possibilitassem a obtenção de, pelo menos, um pré-concentrado de fosfato

para posterior transporte e beneficiamento final a úmido para a indústria de fertilizantes.

Todas as análises para a caacterização tecnológica do minério de Angico dos Dias

foram efetuadas no CETEIvI, segundo sua própria rotina, e acompanhados pela autora deste

mestrado, em 1999. Este estudo consta de relatório interno do CETEM (Neumann &

Alcover, 1999). Os resultados foram depois discutidos em conjunto com os resultados

obtidos para as amostras indeformadas.

ìV.2.2. . RESULTADOS

A composição química global para para elementos maiores, F, Sr, Ba, Th, U, óxidos

de terras raras totais e perda ao fogo da amostra total cominuída, homogeneizada e

quarteada, é mostrada na Tabela 6. A relação CaOlPzOs do minério obtida com esses

resultados é de l,I7 ., menor, portanto, que o valor da mesma relação para a apatita, que é

de 1,32, isto é indicativo da presença de fosfatos sem Ca (não apatíticos).
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Tabela 6 - Composição química da amostra representativa do minério fosfático de Angico dos Dias.

ó*¡dos e
uoncentrâÇåo

Elementos

Óxidos e
uoncentraçao

Elementos

sio2

Tio2

AlzO¡

Føo¡

Mgo

MnO

CaO

Kzo

NaO

26,00%

0,70%

10,00%

12,10%

0,28%

0,67%

20,70%

0,29%

0,15%

PzOs

P.F.

TRO¡

17,70%

7,85%

0,75%

Total 97,19%

I 150 ppm

> 5000 ppm i

> 5000 ppm *

.5ppm

< l0 ppm

Sr

Ba

Th

*os valorcs cxalos nõo loram analisados,

As tabelas 7, I e 9 mostram respectivamente a distribuição granulométrica,

respectivas concentrações de PzOs e CaO e a distribuição de PzOs e CaO por fração.
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Tabela 7- Distribuição granulométrica do minério de Angico dos Dias.

Peneirâs

Malhas (#) (mm)

l0 1,68

14 I,19

20 0,841

28 0,589

35 0,417

48 0,29s

65 0,210

100 0,149

150 0,10s

200 0,074

270 0,053

325 0,044

400 0,037

- 400 -0,037

Retido Acumulado -Passante Acumulado

(7n massa) (9/o mâsså)

5,98 94,02

t2,92 87,08

20,5t 79,49

27,51 72,49

34,99 65,01

40,31 s9,69

45,64 s4,36

53,24 46,76

5',Ì,76 42,24

62,20 37,80

65,54 34,46

68,24 31,76

69,52 30,48

100,00 0,00

Retido

(7o massa)

5,98

6,93

7,s9

7,0t

7 ,47

5,32

5,34

7,60

4,52

4,44

3,35

2,'t0

1,28

30,48
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Tabela 8 - Teores de P2O5 e CaO para as diferentes classes granulométricas do minério fosfático de

Angico dos Dias

Fração

-8+10#

- l0+14#

-14+20#

-20+28#

-28+35#

-35+48#

-+8+6s#

-ó5+100#

-t00+150#

- 150+200#

-200+770#

-270+325#

-325+400#

-400#

P2O5(/o)

23,64

24,4t

26,03

26,21

26,48

26,15

,5 ro

23,81

2t,97

16,98

t3,69

I1,69

lt,73

6,27

CaO (o/")

20,9

28,7

30,4

3 r,3

32,2

32,4

30,9

?o1

27,0

22,1

t7,t

l7 ,4

16,0

6,3

CaO/P2O5

0,88

r,l8

I,17

l,l9

I,22

t,24

I,22

1,23

I,23

1,30

t,25

1,49

1,36

1,00
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Tabela 9 - Distribuição dos teores de P:Os e CaO nas classes granulométricas do minério fosfático

de Angico dos Dias.

-8+10# l,4l 7,85

-t0+t4# I,69 9,39

1,25 5.92

t.99 9,43

-14+20# 1,98

-20+28# 1,84

-28+35# 1,98

-35+48# t,39

-48+65# I,35

-65+t00# I,81

-100+t50# o,99

-150'r'200# 0,75

-200+27011 0,46

-270+325# 032

10.96 2,3t

10,19

t0,97

', '11

7,49

10,03

5,51

4,l8

2,54

1.75

2,t9

2,41 | 1,40

I,72

1,65

))a

|,22

0,98

0,57

0,47

10,93

10,39

8,16

7,81

10,54

5,78

4,65

2,7t

t)a

o,97

9,O9

325+400# 0,15 0,83 0,20

-400# r,9l t0,60 1,92

rE,03 l0o,o0 zllt l00,oo

As análises por DRX mostraram a predominância de quartzo e fluorapatita,

seguidos por caolinita, fosfatos de alumínio da família da crandallita e goethita (figura l7).

Nas ftações separa<las eletromagneticamente constatou-se também a presença de feldspato,

ilmenita, magnetita e hematita. As frações afundadas não magnéticas a 10kG constituem-se

essencialmente por fluorapatita segundo os resultados de DRX'
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ffiConcenfadoApatftico-File: AD-conc-HS.RAW-Type: 2ThlThlock€d-Sfan: 4.OOO'-End: 70.000"-Step: 0.010"-Stepr
15-0876 (') - Fluorapatite, syn - Ca5(PO4)3F - Y: 50.00 o/o - d xby: 1 .000 - WL: 1 .54056

El¿O-tOqs (') - Quartz, syn - SiO2 - Y: 5O.OO % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
19-0932 (l) - Microclin€, inlermediate - KAIS|3OB - Y:6.25 o/o - d x by: 1.000 - WL: 1.540b6

^ 19-0535 (D) - Gorceix¡te - BaA|3(PO4XPO3OHXOH)6 - Y: 4.17 % - d x by: 1.000 - WL: i.54056
rvlt¿-oto¿(l) -Kaolinite-1A-At2si205(oH)4 -y:4.'t7 %-dxby: 1.000-wL: 1.54056

2-Tld6 - Sæle

MlConcentrado fosfático de Angico dos Dias, Fração -4OO # - File: ADconc-4OO#-1 t h. RAw - Type: 2ThlTh tocked - Start: 4.OO
r 15-0876 (t) - Fluorapatite, syn - Ca5(PO4)3F - Y: 50.00 o/o - d x by: LOOO -WL: 1.54056
Þl¿O-lO¿S (") -Quartz, syn - SiO2 -Y:50.00 % -d xby: 1.000 -WL; i.54056
. 29-07 13 (l) - Goethite - FeO(OH) - Y: 50.00 o/o - d x by: 1.000 - WL: 1.54056

^ 19-0535 (D) - Gorceixite - BaA|3(PO4XPO3OH)(OH)6 - Y: 25.Q0 o/o - d x by: 't.OO0 - WL: 1.54056
f vlt¿-OlO¿ (l) - Kaolinite-lA - A|2S¡2O5(OH)4 - Y: 37.50 % - d x by: 1.OOO - WL: 1.54056

Figura 17 - Espectros de raios X das amostras de concentrado apatítico e fosfatico de Angico dos

Dias.
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Ao MEV, as diferentes frações granulométricas do minério mostraram

características texturais muito semelhantes, onde grãos de apalita e quartzo encontram-se

freqüêntemente liberados e grãos de composição mista são predorninantemente forurìados

por caolinita, fosfatos de alumínio da família da crandallita, óxidos/hidróxidos de ferro e,

mais raramente, por compostos com óxidos de Mn e Ba. Também foram detectados

feldspato potassico eventualmente com sódio, titanita, magnetita,/hematita e ilmenita. A

monazita foi principalmente detectada como inclusões na apatita.

A foto 29 mostra a característica geral do minério de Angico dos Dias, a foto 30,

uma microinclusão de monazita em apatita e a foto 31, um grão de composição mista.

Foto 29 - Característica geral do minério fosflítico de Angico dos Dias. A tonalidade escura, ao

fundo, representa a resina de embutimento com bolhas, grãos cinza escuro lisos representam

quartzo, grãos cinza cla¡o lisos apatita, e grãos aglomerados de tonalidades variando do cinza

escuro e cinza claro e com textura heterogênea representam agregados mistos de caolinita, fosfatos

de alumínio, oxido/hidróxidos de ferro e apatita.
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Foto 30 - Inclusão de monazita em cristal de apatita do minério fosfático de Angico dos Dias.

Foto 3l - Grão aglomerado misto com matriz de caolinita, fosfatos de alumínio (com Ca, Sr e Ba) e

óxidos/hidróxidos de ferro, e inclusões grandes de óxido de Mn e Ba (hollandita).
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As únicas fases portadoras de elementos tenas raras identificadas ao MEV/EDS

foram a monazita e a apatita. Análises semi-quantitativas por EDS em apatita mostraram

teores de OTR variando de 0,4 a 1,4o/o (médía de 0,8%) e composições médias para a

monazita de 32Yo de P2O5, 65% de OT& O,2%:o de CaO, 0,25%" de SrO, O,5% de AlzO¡,

0,45%o de SiOz e 1,5% de F.

A participação percentual em massa de cada produto obtido nos fracionamentos

obtidos em meio denso e separação magnética é mostrada nas tabelas 10 e 11 em relação à

amostra total e à fração granulométrica relacionada.

Tabcla 10 - Participação (% peso) das frações obtidas nos ensaios dc separação em meio denso, em relação à

fração e à arìrostra, p6ra as diferenles lrações granulométricas,

lrâção Grânulométncn

% ¡râ Fraç,åo o/o na Amostra %Da Frâção

-8+10

-10r 14

-t4+20

-20+28

-284.35

-351-48

-4{t+65

-651 100

1001 150

150+200

200 | 270

2701325

-400

2t,82

20.58

20,'75

2l,44

20,31

23,50

26,'t3

29,63

33.92

48.64

48,85

11,89

9.62

I,97

2,18

2,36

2,26

1,'72

2,03

f ,39

2,tJ9

3,06

2,19

0.40

0.09

?8,18

'79.42

79,25

78,56

79,69

'76,50

13,27

70,37

66,08

51,36

51,l5

88,1t

90,38

'7,05

8,41

9,01

8,15

8,85

5,ól

8.04

4,08

3,23

0,83
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Tabela 1l - Parlicipação (%o massa) das frações obtidas nos ensaios de separaSo magnética em

relação à fração e à amostra, para os produtos añrndados em meio denso das diferentes classes

granulornétricas

Afindados

hnã de Mão Magn. 3 kG

o/t rrià o/o na %"na o/o¡a

fiação anlostra fraçâo arnostrâ

Mag¡ì. l0 kG Nâo Mâgrótico

Vona o/"¡a Vo[a Yona

fração arìrostra fiâçâo aurostra

Magn. 5 kG

o/o¡a o/ot'tà

fraçâo amostla

-8+10 7,15 0,64

-10+14 6.59 0,70

-14+20 9,88 1,12

-20+28 12.83 t,33

-28+35 12.33 1.37

-35+48 9.25 0.68

-48+65 a.29 0,63

-65+100 7,28 0.tì3

-100+150 6.45 0.40

-150+200 4,97 0,31

-200+270 3.98 0,18

-270+325 4.27 0,14

-400 3.82 0"04

0.00 0,00

15,50 t.64

9,97 1,13

7,26 0,75

4.42 0.49

3.61 0.27

3, l0 0,24

2.58 0.29

2,01 0,12

1,36 0,09

l,61 0.07

2,04 0,07

|,34 0,01

0,00 0,00 0,00

ls,l6 I,60 11,43

11,22 1,28 9,81

5,64 0,58 8.37

4.99 0.55 7.70

4.19 0.31 6.58

3,46 0,26 5,27

3,39 0,39 5.55

3,54 0,22 6,90

2,09 0"13 6,32

2,99 0.13 9.52

5,24 0,17 15.16

3.00 0,03 25,95

0,00 71,03 6.41

t.21 30,75 3,25

t.t2 38.36 4.3(¡

0,87 44,45 4.61

0.85 50.25 5,58

0,48 52,87 3.88

0.40 53.15 4.O4

0,63 51,56 5,89

0,43 47.18 2.9t

0,40 36.61 2,31

0.43 33.04 1.48

0.50 61.39 2.04

0 .24 56 .27 0 .52

I,J7 5,18 5,66 7,s6 47,28
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Os gráficos das figuras l8 e 19 representam, respectivamente, a distribuição de

interceptos lineares e de área nas frações, conforme medido por análise de imagem. O teor

de apatita determinado por análise de imagem é de 42,7yo, equivalendo a l8,09Yo de PzOs.

Figura l8 - Distribuição dos interceptos lineares. Condicional por tamanho.

% rcr cl6i3e

53ra4

104x74

208i 147

4l 7x295

8331589

s- roo
roo

clâsse do tamanho (mlcrå)

15

a0

35

25-

20-

15-

10

5

0

o o- ro-'^--ì!,.,ä..i1."
1I'to' uo'- 8o go

50
60

14137
53x44

74¡53
104x71

295x208
417x295

589

cl¿3!. do t¡manho lmlcra)

,o oo. t*un so roo

eo 7o --,å 1ï"%10

20
0

10
Ch!ro do lcor {% comp.lmontol

Figura l9 - Distribuição dos interceptos área. Condicional por tamanho.
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A distribuição em ârea jâ indica que a apatitanunca é totalmente liberada, apesar da

grande maioria das partículas terem 90o/o ou mais do mineral. A observação ao MEV

confirma que a liberação da apatita ra¡anpnte é total, havendo geralmente inclusões finas

ou recobrimentos externos de minerais de ganga associados à fase de interesse. Apesar

dessas inclusões serem finas e representarem muito pouco em relação ao total das

partículas, a análise de imagens trabalha com classes de teores de l0Yo, de maneira que os

resultados provavelmente sugerem uma liberação inferior à realidade. Além dissoo é visível

tarrbém o efeito do teor de apatita diminuir com a granulometria, o que já foi observado

através das análises químicas.

O espectro de liberação em ûrassa, condicional por tamanho, após correção

estereológica e transformação de volume para iárea" está na figura 20, e o espectro de

liberação natural da apatit4 em massa e bivariada tamanho/teor, está representado na figura

21. Nesse gráfico assumiu-se a liberação condicional por tamanho da fração fina (abaixo de

37 pm) corno sendo igual à da fração imediatamente mais grossa.

Figura 20 - Espectro de liberação da apatita, em massa, após correção estereológica. Condicional

lxaTlTUTO DÊ ClEOCleNClAS - u8r
3t¡LtolEoA -

cl.¡¡.d.borl*Yoll - I

por tamanho.
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14,0

12,O

'1 0,0

I,O
70 pot cl¡sao

6,0

4,0

)î
o,o

R e'-:';@9å o3
Cl¡3rc dc tcor (Y. vol)

Figura 2l - Espectro de liberação natural da apatita, em massa, bivariada tamanho/teor.

A fração fina destaca-se, uma vez que mais 30olo das partículas na amostra são fìnas.

Outra caractcrística marcante é que entre 417 e 74 ¡tm a maior parte das partículas contém

entre 90 e l00o/o de apatita, Íuts a fração mais grossa e as mais frnas que 74 pm contém

partículas predominantemente contendo entre 80 e 90Yo de apatita, ou seja, uma liberação

bem inferior. No caso das partículas mais grossas, trata-se realmente de um problema de

liberação convencional, mas no caso das mais finas deve-se essa pior liberação à

bimodalidade da apatita encontrada na jazida, grossa mais liberada ou mais fina em

agregados com caolinita, fosfatos de alumínio secundários e minerais de Fe.

A partir da liberação natural bivariada do minério, pode ser previsto o seu

comportamento em processos de separação ideal, utilizando todo o minério na condição em

que se encontra nesse estudo. Os diagramas da figuras 22,23 e 24 relacionam o teor de

apatita num concentrado hipotético, o descarte de massa do rejeito obtido pela operação de

separação e a recuperação global da apatita no concentrado.

2OAx147 Cl¡asc dc

t0t
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Separaçåo ideal

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Teor do apat¡ta no concantrado

Figura 22 - Recuperação de apatita em função do seu teor no concentrado, supondo-se separação

ideal.

Soparaçåo idoal

Figura 23 - Descarte de massa no rejeito em função do teor de apatita no concentrado, supondo-se

separação ideal.
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Separaçåo ideal

'100

80

60

40

20

0
40 60

Rocuperaçäo global ds apatlta

Figura 24 - Descarte de massa no rejeito em função da recuperação global de apatita no

concentrado, supondo-se separação ideal.

Observa-se, pelos diagramas acima, que é possível um descarte de massa

considerável, da ordem de 55Vo, com recuperação de mais de 90% da apatita,

proporcionando um teor de apatita no concentrado também de 90o/o. Teores superiores

implicam em grande descarte de massa, mas também numa recuperação bem inferior; como

exemplo, um concentado de 95% de apatita representa descarte superior a 80Yo da massa,

mas recuperação da ordem de 40o/o.

A simulação de cortes granulométricos a partir dos dados de liberação altera os

resultados dos concentrados hipotéticos a partir de separação ideal, uma vez que o teor de

apatita nos finos é proporcionalmente menor. As figuras 25 e 26 mostram os espectros de

liberação naturais da amostra de minério fosfatico após deslamagem a 150 e 270 malhas,

respectivamente, e as hguras 27,28 e 29, e 30, 3l e 32 os resultados de simulação de

separação ideal em ambas as situações, respectivamente. O descarte de massa do corte

É

{
€

å
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granulométrico não pode ser representado,

deslamada gerada.

e os resultados se referem à nova amostra

% por cl¡Es

ô o

o'ro o

Cl¡as dô tôor (% vol)

F'igura 25 - Espectro de liberação natural da apatita após deslamagem em 150 malhas, sm massa,

bivariada tamanho/teor.
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Figura 26 - Espectro de liberação natural daapatita após deslamagem em 270 malhas, em massa,

ZOgx147 Cl.redê

209x1|47 Class de

bivariada tamanho/teor.
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Separaçäo ldeal

'100
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40

20

0
30,0 40,0 50,0 60,0 70,o

t::.'_1 :I"tillr' "i "t'"d'

Figura 27 - Recuperação de apatita em função do seu teor no concentrado, após deslamagern a I 50

malhas, supondo-se separação ideal.

Separação ideal
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Teor de apat¡ta no concenlrado

Figura 28 - Recuperação de apatitaem função do seu teor no concentrado, após deslamagema2T0

malhas, supondo-se separação ideal.
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Separåçåo ¡deal

Figura 29 - Descarte de massa no rejeito em função do teor de apatita no concentrado, após

deslamagem em 150 malhas, supondo-se separação ideal.

Separaçåo idsal

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Teof do apalit¡ no concenbedo

Figura 30 - Descarte de massa no rejeito em função do teor de apatita no concentrado, após

deslamagem em270 malhas, supondo-se separação ideal.
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Figura 3l - Desoarte de massa no rejeito em função da recuperação global de apatita no

concentrado, após deslamagem em 150 malhas, supondo-se separação ideal.

Figura 32 - Descarte de massa no rejeito em função da recuperação global de apatita no

concentrado, após deslamagem em270 malhas, supondo-se separação ideal.
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rv.2.3. - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA CARACTERTZAÇÃO TECNOLóGICA

A cancfer'uação do minério fosf;ítico de Angico dos Dias mostrou constituição

mineralógica simples e favorável ao processaa€nto. Predominam grãos quase

monominerálicos de apatita e quarlzÐ, e mistos de quartza e/ou apatita, caolinita, fosfatos

de alumínio tipo crandallita e óxidos/hidróxidos de ferro. Ocorrem também grãos de

minerais de ferro (magnetita,/hematita) com ou sem ilmenita associada, e feldspatos,

titanita e goethita subordinados.

As frações acima de 150 malhas apresentam os melhores teores de P2O5 (acima de

20Yo) e concentram mais de 80% do total do fosfato em menos de 60%o da massa. Acima de

270 malhas concentram-se quase 870á do fosfato, em menos de 66Yo da massa. Os finos (-

400 malhas) representam 10%o do PzOs em 30%o da massa, de manei¡a que a perda de

fosfato em eventual deslamagem é proporcionalmente reduzida.

O total de magnéticos (até l0 kG) na amostra deslamada (+400 malhas) é de 26,80/0,

e supõe-se que as perdas de fosfato numa eventual separação nesse campo sejam reduzidas;

serão quantificadas no decorrer desse estudo. No caso de corte em 150 malhas, a fração

magnética a l0 kG representaria por volta de 23%o do total da massa, de maneira que deva

ser possível conservar por volta de 80%o do fosfato em aproximadamente 35%o da massa.

Numa eventual amostra deslamada em 270 malhas, contendo 87%o do PzOs em 660/o da

massa, uma separação magnética a l0 kG eliminaria mais 25,6%;o da massa, supostamente

com pouca perda de fosforo, concentrando os 87% do fosfato em 40%o da massa.

Os resultados da análise de imagem são promissores, apesar do habalh ainda não

estar concluído. O teor de apatita de 42,7%o detecfado, equivalendo a aproximadamente

18,09r'/o de P2O5 contido, está em excelente equivalôncia com os teores efetivamente

t08
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analisados pof via química, de 17,7Vo. A análise de imagens revelou uma feição

interessante do minério, que é a não-liberação da apatita, mesmo em frações finas. Apesar

das partículas conterem apenas inclusões ou recobrimentos de dimensões muito pequenas, a

liberação nunca é total. Isso também decorre de outra ca¡acterística do minério, que é a sua

bimodalidade, com apatita mais grossa e melhor liberada e apatita fina em aglomerados

com matriz de caolinita, fosfatos de alumínio secundários e óxidos/hidróxidos de ferro.

Com o decréscimo do tamanho da particulas a quantidade da apatita grossa e bem liberada

também é reduzida, e predomina a apafil;a fina nãoliberada. Essa predominância do

segundo tþo de apatita também coincide com a queda do teo¡ de P2o5 a partir de 150 ou

200 malhas.

A análise de imagens também proporciona uma previsão da concentração da apatita

em separação ideal, graficamente, em função do teor de apatita, sua recuperação e o

descafte de massa. É possível antever, por exemplo, um concentrado com aproximadamente

90,t/o de apatita (correspondente, a grosso modo, a 38%:o de P2O5), com recuperação da

ordem também de90o/o, e descarte de massa de 55olo'

Simulando-se um corte granulométrico a 150 e a 270 malhas, o teor de apatita do

retido sobe par4 respectivamente, 53 e 56,1%o de apatita, uma vez que as frações mais finas

contém teor do mineral abaixo da média. Não ocorrern, no entanto, incrementos

substanciais no teor de apatita do concentrado ou na sua recuperação' e há um óbvio

decréscimo no descarte de massa da operação para aproximadamente 45%o, uma vez que

parte do rejeito foi eliminado pela classificação.

A já discutida bimoclalidade da apatita no minério impede, de certa forma,

simulação de melhoria de liberação com a sua moagen! uma vez que a fragmentação dâs

partículas mais grossas certamente vai gerar uma população de partículas bem melhor
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liberadas que não podem ser simuladas pela população de apatita fina que foi medida nesse

estudo. Dessa forma, com a intenção de se simular melhor o efeito da cominuição sobre a

liberação da apatita, o estudo será repetido com amostra moída.

IV. 3 _ APLICAÇAO DA SEPARAÇ,q,O UECWÉTICA A SECO PARA O

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DE ANGICO DOS DIAS

A rota de beneficiamento com aplicação de separação magnética a seco foi estudada

por Feneira et al. (1999), tomando por base o estudo de caracteruação tecnológica descrito

ariteriormente.

A preparação da amostra iniciou-se com cominuição em britador de mandíbulas -

obtendo-se um produto com granulometria abaixo de 2,36 mm (8 malhas), seguida de

homogeneização e quarteamento em sub-amostras de I kg. Estas suþamost¡as foram

utilizadas em análises granulométrica e química, bem como nos ensaios de concentração.

Na realização dos experimentos, foram utilizados os seguintes equipamentos: série

de peneiras Tyler; peneirador Rotap - fabricante Luik & Kìeiner; separador eletro-

magnético de disco a seco - fabricante Stearns, modelo D e separador magnético de rolo a

seco (ímã permanente de terras raras) - fabricante Eriez, modelo RE 5-1, série 8851.

Os ensaios de separação magnética foram realizados com a faixa granulométrica -

1,19 +0,074 mm (-14 +200 malhas), variando-se a intensidade de campo magnético. Para

tal finalidade, a amostra foi processada em separador magnétioo de disco (campos

magnéticos de 2.000 e 7.000 Gauss) e de rolo (campo magnético máximo na superficie de

2l.000 Gauss). Posteriormente, a mesma amostra foi, previamente, submetida à atrição a

seco (célula de atrição) e processada no separador magnético de rolo.
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A figura 33 apresenta a distribuição de teores de PzOs, FezO¡ e AlzO¡ em função da

granulometria do minério. A análise desta revela a possibilidade de descarte das frações

mais finas, nas quais as distribuições dos teores de FezO¡ e AlzO¡ são significativas,

enquanto representam menos de l0% do fosfato contido. Além disso, conforme pode sel

visto na figura 34, nessas frações finas, os teores de PzOs são baixos e os teores de FezO¡ e

AlzO¡, elevados. As frações acima de 0,105 e 0,074 mm correspondem a 82,7 e 85,9% do

fosfato contido na amostra original, respectivamente'

Figura 33 - Distribuição de P2O5, Fe2O3 e Al2O3 ern função da granulometria

_9

þo

e,o

Granulometriâ (mm)

Figura 34 - Teores de PzOs, F'e2O3 e Al2O3 em função da granulometria'

Com base nesses dados, e após alguns ensaios exploratórios, o material foi

classificado na faixa granulométrica -1,19 +0,074 mm e utilizado nos ensaios de separação

lll
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magnética. Os resultados desses ensaios de separação magnética a seco em baixa e média

intensidade (separador de disco) e alta intensidade de campó magnético (separador de rolo)

estão apresentados nas figuras 35 e 36. Na figura 35, observa-se, no produto não

magnético, um aumento considerável nos teores de PuOs conforme o aumento da

intensidade de campo magnético. Da mesma forma, verifica-se a diminuição dos teores de

Fe2Oj e Al2O3 quando a amostra é submetida a intensidades de campo crescentes.

canFô r\¡Êg¡erico (t(Gdùs)

Þ-igura 35 -Teores de P2O5, Fe2O3 e Al2O3 em função do campo magnético no produto não

magnético da fração - 1, I 9 +0,074 mm.

A figura 36 apresenta a distribuição de FezO¡, AlzO¡ e PzOs no rejeito magnético.

Cerca de 92o/o de FezOt e 88% de Al2O3 foram rejeitados quando o minério foi processado

em campo magnético de alta intensidade. Por outro lado, obteve-se um aumento da perda

de P2O5 no rejeito magnético, conforme o aumento da intensidade de campo magnético.
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oampo MáÊnoll3o (kGa6)

Figura 36 - Efeito da intensidade de campo magnético na distribuição de PzOs, FezO¡ e

AlzO¡ no rejeito magnético da fração -1,19 +0,074 mm.

A aplicação de alta intensidade de campo magnético resultou na obtenção de um

produto não magnético com um teor em PzOs de 36,2%. Apesar da obtenção desse teor

elevado de PzOs, observou-se uma perda considerável de fosfato (39,8%) no produto

magnético.

Esta perda de fosfato pode ser devida à presença de oxi-hidróxidos de ferro que

recobrem superficialmente as partículas de apatita (segundo o ítem referente à

Caruclenzação Tecnológica), conferindo-lhes uma maior susceptibilidade magnética'

Esse problema poderia ser minimizado com a atrição a seco do rnaterial em moinho

de barras visando a remoção de partículas de oxi-hidróxidos de ferro aderidas às de apatitâ.

Os resultados do ensaio de separação magnética com a amostra submetida

previamente à atrição estão relacionados na Tabela 12. Conforme pode ser verificado, a

recuperação de PzOs no produto não magnético foi de 60,08%, ou seja, a atrição não surtiu

o efeito desejado quanto à recuperação de fosfato. Este concentrado apresentou uma

mefhoria no teor de PzO5 Q7,lo/o). As demais análises foram: 1,58olo FezOv 37'75%o CaO,

1,84Ya AlzO\ 0,04% ì;4le0 e 19,17o/o SiOz.
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Com as condições deste último ensaio e seus resultados (teor de P2O5: 37 ,l%o;

relação CaOÆ2O s: 1,01%o; relação RzO¡/PzOs: 0,09Yo e relação MgOÆzOs: 0,001%),

obtém-se um produto com as especificações adequadas para a produção de ácido fosfo¡ico.

Tabela l2 - Resultados dos ensaios de separação magnética a seco de alta intensidade, efetuados

com a fiação -1,19 +0,07 4 mm após atrição

Peso P2Os (V')

("/.)

cao (%") FezOt (/o)

Alim. 100

Mag. 60,1 I

Nmag. 36,25

M¡sto 3,64

Teor Dist.

22,38 r 00

t3,43 36,08

37,09 60,08

23.60 3.84

Te¡r Dist.

20,66 100

10,27 29,88

37,75 66,23

22,06 3,89

Teor

|,77

t8,23

1,58

6,61

Dist.

100

93,09

4,87

2,04

NIso (9/o) sior(%) Abo3(%)

Teor Dist. Teor Dist Teor

Alirn.

Mag.

Nmag

Misto

0,22 100

0,33 90,56

0,04 6,62

0,t7 2,82

27,53 100

32,29 70,52

t9,17 25,25

32,05 4,23

g1)

t4,51

1,84

8,1I

100

90,10

6,86

3,04

Um fluxograma conceitual do processo de beneficiamento é apresentado na figura

37, tendo em vista todas as características do minério apatítico. Uma análise geral dos
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fesultados revela ainda que, se o minério fosse classificado em0,074 mrll cerca de 3oo/o da

massa seria descartada e 86%o do fosfato seria concentrado em apenas 707o da massa.

Neste caso, a moagem com aeroclassificação poderia ser utilizada. Para atender às

especificações do produto para fabricação de ácido fosfórico, seria obtida uma recuperação

global de 52Yo dePzos contido no minério ("run of mine") em2\yo da massa ofiginal. Em

trabalhos futuros deverão ser estudadas alternativas para recuperação do fosfato contido no

produto magnético.

Nos ensaios de separação magnética a seco, realizados em baixa e média

intensidade de campo magnético, concluiu-se que o aumento da intensidade de campo

magnético de 2.000 para 7.000 Gauss resultou em aumento da remoção de ferro, bem como

dos teores de Pzos no concentrado não magnético, 19,8 e 22,9%o, respectivamente. No

entanto, o produto assim obtido não era ainda adequado a um concentrado destinado à

produção de ácido fosforico. Tal fato levou ao estudo de separação magnética de alta

intensidade visando à obtenção de um concentrado apropriado (Takata et al., 1988, apud

Ferreira et al., 1999).

Melhores resultados foram obtidos nos ensaios de separação magnética de alta

intensidade a seco usando um separador de rolo cOm ímã permanente de terras raras

apresentando boa seletividade para a faixa granulométrica -1,19 +0,074 mm (-14 +2O0

malhas). A atrição prévia proporcionou apenas uma melhoria no teor de Pzos do

concentrado.

Segundo estudos de souza et al. (1999), a urilização de l{cl parece ser uma opção

viável, no contexto brasileiro, para o aproveitamento do minério apatítico de Angico dos

Dias.
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CAPITULo V - Cons¡derações Frnais

V _ CONSIDERAÇÖES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo a caracter:tz:rção da apatita do Complexo de

Angico dos Dias em suas variedades primárias e secundiíLrias, enfatizando as modificações

geradas durante o desenvolvimento do perfil de alteração, em seus aspectos morfológicos,

mineralógicos e geoquímicos visando à compreensão do seu comportamento no processo

de heneficiamento.

C^r^cteriz ção dos tipos de apatita

As técnicas analíticas utilizadas (Microscopia Ótica, Difração de Raios X,

Microscopia Eletrônica de Varredura com análises qualitativas e semi-quantitativas por

EDS, a Microssonda Eletrônica a ICP-MS Ablação a Laser e a Catodoluminescência)

permitiram o levantamento dos v¿i¡ios tipos morfológicos de apatita, que puderam ser

corelacionados a distintas gerações pela sua morfologia, pelas relações espaciais

apresentadas entre si e com os outros minerias. Assim, a caracterização das diferenças de

composição entre as diversas gerações/tipos morfológicos pôde levar a interpretações

quanto à evolução na composição da apatita primiiria com o desenvolvimento do perfil de

alteração e quanto ao ambiente geoquímico de oristalização dos tipos/gerações.

Os estudos em Microscopia Ótica e Microscopia Eletrônica de Varredura foram os

que permitiram o agrupamento das gerações/tipos de apatita segundo suas morfologias e

associações mineralógicas. Estas observações permitiram identificar três tipos maiores de

apatita, que representam sete gerações: apatita magmática primária (tipo A: grãos ovóides

fraturados no carbonatito são, tipo B: grãos ovóides fraturados no carbonatito silicificado

são, tipo C: grãos ovóides fraturados no carbonatito micáceo são, tipo D: grãos residuais

ovóides em amostras alteradas, tipo E: fragmentos angulosos residuais em mat¡iz
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femrginizada), apatita possivelmente hidrotermal (tipo F: grãos hexagonais com

estruturação em faixas/linhas estreitas paralelas) e apatita supérgena (tipo G: fibrorradiada

idiomórfica), além dos fosfatos secundfuios aluminosos da família da crandallita.

osdiferentestiposdeapatitaforamselecionadosparaaniilisesàMicrossonda

Eletrônica (em três etapas, em dois laboratórios diferentes) e catodoluminescência visando

à obtenção de fespostas composicionais que confirmassem ou não a diferenciação entre os

tþos/gerações previamente separados através do estudo micromorfológico' Os ETR e

alguns elementos traço em duas amostras (tipos A e D) foram também analisados por ICP-

MS ablação a laser.

Foi feita uma a¡uíLlise estatística nos dados de ME, que mostrou diferenças entre as

três etapas (o trabalho parece ter indicado que as análises da2" etapa em São Paulo tenham

apresentado uma superdosagem do flúor); não obstante, em todas as etapas tendências

geoquímicas,ouseja,asdiferençascomposicionaisentreostiposmorfológicos/genéticos

são as mesmas.

O estudo à Microssonda Eletrônica evidenciou então que alguns elementos, razões

ou totais de análises podem ser utilizados como índices de alteração, e que os valores destes

parâmetros evoluem não só entre os diferentes tipos de apatita como dent¡o de un mesmo

tipocomdiferençasnosgrausdealteração,quersejamconsideradasapatitasdediferentes

níveis do perfil, quer sejam considerados diferentes setores de um mesmo grão atingido

pela alteração. O aumento no teor de F, da razão CaOlPzOs e do total são os principais

índices de alteração. O primeiro porque estaria acompanhando a carbonatação que ocorre

na alteração e neoformação de apatita secundária O segundo, porque representa ao mesmo

tempo perda dos cátions substituintes do Ca (que ocorre na alteração) e substituição de

POa3- por CO32- (que também ocorre na alteração)' E o terceiro, porque representa a

r18
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substituição de PO¿3- por CO32-, que não é analisado à ME, mas que tamæm ocorre na

alteração da apatita primária e na formação de apatita secundária supérgena (segundo

análises por Microespectrometria Raman efetuadas por Toledo, 1999 e Fenari, 2000).

O estudo das características de Catodoluminescência diferenciou os tipos de apatita

primríria (tipos A, B, C, em amostftis sãs e D e E, em amostras alteradas) e secundária

(tipos F e G). A apatita primiíria sã apresentou tons violeta-azulados, tendendo para tons

mais rosados até os tipos mais alterados. Os tipos secundários de apatita apresentaram tons

rosados bastante diferenciados daqueles azulados dos tipos primarios sãos e daqueles

tendentes ao rosa dos tipos primários alterados.

A apatita tipo D, primária residual em amostra alterad4 representa bem claramente

a variação de cor de catodoluminescência com o progressão da alteração. Neste caso, um

únioo grão consegue retratar praticamente toda esta evolução, sendo violeta-azulado escuro

no centro e passando a tons mais rosados em direção as bordas e às descontinuidades (o

pico do Eu2* desaparece em direção às bordas). Este tipo de comportamento, onde um

único grão pode representar toda uma história evolutiva, tambem pode ser observado

através das análises em Microssonda Eletrônica.

As análises por ICP-MS Ablação a Laser não atingiram todos os tipos de apatita e

nem foram realizadas em número tal que permitisse maiores interpretações sobre os ETR.

No entanto, mostram um padrão de distribuição compatível com o comportamento dos ETR

em carbonatitos. Os dados obtidos para La e Ce foram menores quando comparados com

aqueles obtidos para os mesmos tipos de apatita (A e D) à Microssonda Eletônica nas três

etapas, embora situando-se na mesma ordem de grandeza.

Os fosfatos secundários supérgenos representam a evolução da fosfatogênese com o

intemperismo; os mais comumente observados são a gorceixita (com Ba) e a goyazita (com



CAPITULO v - Cons¡derações Finais

Sr); crandallita também pôde ser observada, embora com menor freqüência' Aparecem

normalmente associados à apatita alterada e também à malriz femrginizada, com

porosidade elevada e granulometria submilimétrica. Acredita-se que o biárìo para a

formação da gorceixita seja proveniente da alteração de feldspato potássico'

fieqüentemente presente nas rochas encaixantes'

A monazita ocorre normalmente como inclusões muito pequenas nos grãos de

apatita ou ao redor desses grãos, formando quase que um recobrimento dos mesmos- A

monazita também só pôde ser detectada ao Microscópio Eletrônico de Varredu¡a e seu

estudo detalhado ainda não foi efetuado, sendo um dos temas de prosseguimento da

pesquisa sobre Angico dos Dias.

Interpretação sobre a alteração intempérica

Embora Angico dos Dias diferencie-se da maioria dos outros complexos alcalino-

carbonatíticos do Brasil por ser de idade pré-cambriana e por encontrar-se atualmente em

uma região semi-árida, parece não haver grandes diferenças no que se refere aos aspectos

de alteração intempérica da apatita, em comparação com trabalhos recentes sobre o tema

em complexos mesozóicos da Bacia do Paraná, como Juquiá (Alcover & Toledo' 1993'

Walte¡, l99l e Ferrari 2000), Tapira (Santos, 1998 e Fenari 2000) e Catalão I (Toledo

I 999), entre outros. Em todos eles a alteração desempenha aparentemente um papel rnuito

semelhante, com características lateríticas' Isto indicaria que a alteração da apatita de

Angico dos Dias ocorreu em clima diferente do clima atual e evidenciaria um paleoclima

quente e úmido para a região do médio vale do rio são Francisco. Interpretação semelhante

consta de Ferrai et at. (1999), com base na existência de fosfatos lateríticos na alteração

sobre os materiais fosf,íticos de Irecê (PE), hoje submetida a clima seco'

t20
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Correlação entre as características da apatita e seu comportamento tecnológico

O estudo das amostras naturais indeformadas mostrou a existência de diversos tipos

de apatita, com morfologia e composições diferenciadas. A caracter'uaçáo do minério (a

partir de amostra de apatitito, ou seja, carbonatito alterado com predominância de apatita

residual tipo D) mostrou constituição mineralógica simples e favorável ao processamento,

predominando grãos quase monominerálicos de apatita e de quartzo e grãos mistos de

caolinita, fosfatos crandallíticos, oxi-hidróxidos de ferro com restos de apatita e de quartzo,

além de monazita e apatita supérgena (tipos F e G).

O estudo das frações separadas durante a catucteflzÃção tecnológica mostrou que a

apatita primária presente no minério residual é preferencialmente concentrada nas etapas de

separação magnética, ou seja, a apatita tipo D pode ser separada em grande parte por este

procedimento. As análises de imagem mostraram que pode ser possível obter um

concentrado de aproximadamente 90%o de apatita (38Vo em P2O5) com recuperação

também da ordem de 90Vo e descarte de massa de 55%o. Por outro lado, as mesmas análises

de imagem indicaram que no caso das partículas mais finas há problemas de liberação

devido à bimodalidade àa apatita encontrada na jazida, grossa mais liberada ou, mais fina

não liberada em agregados onde associa-se a minerais de ganga, principalmente

supérgenos, que compõem em boa parte o plasma secundário da alteração.
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0.m o.@ o.o0 0.00 0.01 0.00 0.m o.o1 0.00 0.01 o.00 0.æ 0.00
o.m o.o1 0.00 0.oo o.o1 0.00 0.æ 0.00 0.00 0.o1 0.00 0.m o.oo
9.56 9.52 9.58 9.Æ 9.59 9.57 9.56 0.05 9.Æ 9.62 9.7A 9.75 9.73
o.27 0.24 O.24 0.34 0.22 0.æ 0.26 0.æ O.22 0.34 0.13 0.f5 0.17
o.t2 0.æ o.o2 0.o2 0.o2 0.o2 0.æ o.ol o.o2 0.05 0.æ o.o4 0.o2
5.66 5.73 5.69 5.71 s.83 5.73 5.75 0.æ 5.66 5.90 6.14 6.t2 5.æ
2.11 2.@ 1.S 1.76 21A 1.88 .f.96 0.,t8 1.69 2lA 1.62 1.70 1.72
o.æ o.æ o.00 0.00 0.00 0.0f o.00 0.00 0.æ o.ot o.o1 0.00 0.m
o.l5 0.12 0.16 0.,t5 0.15 0.13 0.14 o.of o.11 0.16 0.æ o.æ 0.6
o.v2 0.6 0.æ o.æ 0.6 0.æ o.æ o.o1 0.0í o.o5 0.01 o.of o.o1
o.æ 0.6 0.æ o.æ o.æ 0.06 0.G o.ú2 0.6 0.12 0.6 0.o4 0.æ
o.o1 0.ol o,o1 0.o2 0.oo o.00 0.o1 0.ol o.00 0.o2 0.o0 0.oo o.ol
o.o0 0.æ o.o1 0.æ o.æ o.æ o.@ o.00 0.00 0.01 0.00 0.æ 0.m
0.00 0.m o.m o.m o.(n o.æ o.m o.00 0.m o.0l 0.m o.m 0.01
o.00 0.00 0.00 o.ot 0.00 0.m 0.m 0.m o.00 o.of o.00 0.00 0.m
o.01 0.ol 0.00 0.o1 0.ol o.æ o.ot o.o0 0.00 0.ol o.00 0.m o.o1
o.00 0.00 0.o0 0.00 0.00 0.æ o.æ o.æ 0.00 0.ol o.æ 0.00 0.00
0.10 0.æ o.12 012 0.13 0.10 0.11 0.ß o.o7 0.16 0.o4 0.05 0.o4
o,43 0.47 0.42 0.54 0.41 0.Æ O.45 0.05 0.38 0.9 O.21 025 0.27

¡i



o.æ 0.26 0.08 0.o4 0 c9 0.o7

o.t2 0.oo o.æ o.o7 0.o4 0.o1 0.æ o.00 0m oÙ2 0m 0æ o(D

o.o2 0.a2 0.@t o.æ o.v2 o.æ om o.Ù2 001 0Ú2 0t2 001 0'Ù2

54.11 53.96 53.63 53.7A 53.11 53.78 53.52 53.¿þ 53.60 5386 æ71 5381 5376

f.æ 1.æ 1.73 1.63 1.32 1.19 1æ 1.6 166 142 14 176 154

o.o7 0.20 0.18 0.24 0.27 0.2A O.27 0.27 026 013 0'f 8 021 0 19

42 Æ 41.14 4.æ 4.æ 40.96 40.90 41.æ Æ.76 4l ß 41 n 41 æ 4264 41 54

3.06 3.56 3.39 3.n 2.6 3.n 3.61 3.55 4.10 3 55 3.55 3.44 337

o.o1 0.g2 0.ol o.o7 0.06 0.æ o.M o.0l o.ß o.of 0 04 0m o'ß
0.16 o.o9 o.to o.'r1 ol2 ol2 o.12 o15 or5 bæ o1o o12 or3
o. f o o.m o.o4 0.æ o.oo o.oo o.o8 0.1 4 0.m 0.06 0 00 0 04 0 0a

o.41 0j2 0.m o.oo o.oo o.æ o.æ o G o.æ o.o0 0.lo o æ o l5
o.24 0.o7 0.oo o.oo o.o7 0.æ o 07 0.oo 0.16 0.O2 0 m o 06 0.06

o or o.m o.o4 0.o1 0.t2 0.m o.æ o.m o.æ o.o1 0 01 o.æ o 0l

o.o4 0.m o.æ 0.6 0.o1 0.v2 0.ol o ol o.m o.00 0 04 0.o1 0lf2

0.16 0.oo o.o4 0.27 0.15 0.æ o.æ o t3 00.2 0.æ 000 013 007

o.oo o.o5 0.æ o.oo o.o2 0.m o.1o o.o8 0.o1 0.00 0 m oo2 0 03

o.æ o.oo o.t2 0.m o.oo o.æ o.æ o.00 0.00 0.00 0.o2 o.co 0 00

1n 1.50 1.43 1.36 l.n 1.35 1.52 1Æ 173 1æ 1.49 1Æ 142

o 01 0.ol o.ol o.o4 0.æ o.o4 0.92 0.oo o.ol o.o1 0 02 0.æ o.o1

101119_ æ.30 æ.26 æ.13 g7.A4 æ.22 æ.87 S.87 æ.59 æ.00 æ36 1æ97 996
1.27 1.31 1.33 1.31 1.30 1.31 1.27 131 130 1.31 1æ 126 1m
o.o7 o.æ o.o8 0.æ o.o7 0.6 0.æ o.æ 0 '10 0.æ o.æ 0 æ o æ
o.52 0.n o.o4 0.oo o.oo o.oo o.o8 0.23 000 006 010 0u oz3
2.75 2.6 2.21 2.34 1.94 1.51 2.14 2 4 2æ 1 7A 1.85 2 Æ 223

l'.('"ta c4", ^' ,¿Åulratloa, ottùlos' m. /" etapn',1¿"111¡c,o'."n,la,'êl*an¿ca

D512d 021ct D2 lbd D23ct D23¡nt D23bd D27 ci D27lnl D27 bd DZA cl D2 lOct D2 lObd MÉDß

D512d D21ct D2 lbd 023ct D23¡nt D23bd D27ct D27 i.tt D27bd D28ct D2 lOct D2 lObd MÉDA

oor om-0.û2 oo1 o.o1 o.æ o.v2 o æ o.o4 o.ol o.o1 o.o1 o-ol

o.oo o.oo o.oo o.ol o.o1 0.m o.m o.00 000 0 00 000 0.01 0 m
o.oo o.o1 o.o1 o.o1 0.o1 0.o1 o.m o 00 000 0.01 o.o1 0.m o 00

g.74 9.76 9.73 9.72 9.75 9.7a 9.73 9.71 970 979 9.77 972 974

o17 0.15 0.17 0.16 0.f3 0.12 0.15 0.',16 016 014 015 017 0.15

o.o2 0.06 0.06 0.o8 0.o9 0.o9 0.æ o 09 0 08 o 04 0.06 0 07 0 06

6.04 5.88 5.77 5.85 5.94 s.8a 6.æ s.as 5 88 592 5.97 6 æ 5 95

1.63 1.90 l.8l 1.71 1.55 1.72 1.94 1.S 215 1.91 1S 183 180

o.oo o.o1 o.oo o.o2 0.Ú2 0.Ú2 0.01 0.00 0 0,l o.æ 0 01 0.m o.of

o.æ o.o1 0.t2 0.o2 0.Ù2 0.o2 0.o2 0.æ 0æ 0.o1 002 002 002
o or o.o'1 0.æ o.m o.oo o.oo o.o1 0.01 0 m o00 0 m o.m o.o0

o.ß o.o1 0.oo o.æ o.oo o.oo o.m ool 000 000 001 0 m 0 01

o.o2 0.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o æ o.oo o.ol o.oo o 00 0 0Ô o oo

o m o.m o.o1 0.oo o.oo o.æ o.æ o.æ o00 0.oo o.æ o.æ oæ
o.ol o.oo o.æ o.ol o.æ o.oo o.m om o.æ o æ o.ol 0 m o m
o.ol o.oo o.oo o.o1 0.o1 0.oo o.æ o.æ o.00 0 m 000 0 01 0 m
o.oo o.oo o.m o.oo 0.00 0.m o.of o.01 000 0 m o00 0 m o m
o.oo o.oo o.oo o.m o.co o.oo o.m 0.æ 0.00 0æ 0m 0m om
0.6 0.ol o.oo o.oo o oo o.oo o.ol o.o1 0.00 0 00 0 01 000 0.01

o25 0.24 0.27 0.2A O.25 0.22 0.27 0æ o30 021 0n oæ o25



'VaÅ4.1o c.n"o.,," ufuotloe,ol,ti l"* na, 1' oto¡a,,lo7l'l¡oto"ç"ntt..'4tu,aø*

oP MíN. MÁX. El35lctEt36ttní35lpxtEt362ctEl352bd:l353ct¡:l353c El35¡lctE2'2b>b Ê2'2 ct
o.o7 0.æ 0.26 0.01 0.æ o.æ o.æ o.(F o.v2 0.ú2 0.ol o.o5 0.06
o.æ o.00 0.09 0.06 0.æ 0.m o.m o.æ o.ß o.m o.ol 0.06 0.o7
o.o'1 0.00 0.@t o.oo o.u2 0.æ o.æ o.ot o.ot o.o1 0.m o.o1 0.6
0.31 53.1f 54.53 52.7a 53.37 53.37 53_32 53.60 53.49 53.55 53.68 ã3.75 53.S
o.17 1.19 1.76 1.83 1.66 1.50 1.61 1.96 1.57 1.60 1.86 1.U 1.73
o.æ o.o7 0.24 o14 0.18 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.18 0.12 0.16
o.78 Æ.æ 42.77 42.ß 41 .æ Æ.37 40.88 42.æ Æ.97 41.04 4.Æ 42.æ 41 .92
o.31 2.45 4.10 3.62 3.52 3j7 3.53 3j2 3.51 3.n 3.37 3.12 2.æ
o.v2 0.m o.æ o.o4 0.e. o.g2 0.00 0.t2 0.@ o.o2 0.o1 0.æ 0.06
0.04 0.08 o.21 0.13 012 0.11 0.12 0.1I o.12 0.13 0j2 0.1.f o.11
0.08 0.00 0.22 012 0.34 0.30 0.34 0.04 0.18 0.æ 0.26 0.16 0.12
O.Zi O.æ 0.66 0.61 O.5l O.58 0.58 O.¿O 0.59 O.O5 O.32 O.47 O.42
o.cÉì o.00 0.24 0.00 0.11 0.22 0.00 0.æ o.t8 0.æ o.f3 0.o9 0.oo
o.ol 0.00 0.u o.ol o.o2 0.m o.o1 0.æ o.æ o.æ o.o1 o.o1 0 01

o.t2 0.m 0.6 0.æ o.æ 0.06 0.t2 0.ol o.æ o.æ o.ol o.ol 0.00
o.G o.00 0.27 0.m o.19 0.@ o.13 0.m 0.m o.ß 0.æ o.m o.00
o.u 0.00 0.12 0.00 0.o1 0.æ 0.06 0.00 0.t2 0.m 0.m o.o2 0.04
o.o1 o.æ o.a2 0.oo o.o2 0.m o.æ o.a. o.09 0.00 0.æ o.o1 0.00
o.'13 1.n 1.73 1.52 1.4 1.33 1.4 1.31 1.Æ 1.æ 1.42 1.31 1.11

o.o1 0.00 0.M o.o2 0.ol o.ol o.æ o.oí o.oí o.o1 0.m o.00 0.æ
1.22 97.U 1V¿.17 æ.84 íæ.13 S.56 99.30 íol.19 æ.¿19 98.6í S.S 1m.68 1ml5
o.t2 1.26 1.33 1.26 1.æ 1.i2 1.30 1.Æ 1.31 1.30 1.33 1.27 1.æ
o.o1 0.o7 o.'to o.æ o.0B 0.6 0.æ o.o7 0.æ o.æ 0.6 0.o7 0.06
o.30 0.m o.a7 0.73 0.85 0.8a o.92 0.44 0.77 0.13 0.58 0.63 0.54
o.38 1.51 2.æ 2.78 3.M 2.A2 2.92 2.æ 2.A6 2.O3 2.77 2.64 2.62

DP MIN. MÁX. El35 lctEl35linfi351pxtEt362ctE1362bd:1353ct¡:1363c E1354ct 82.2b>b E2.2ct

0.00 0.m o.o1 0.ol o.æ o.m o.m o.00 0.m o.oo 0.00 o.ot o.ol
o.00 0.00 0.ol o.00 o.o't 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.æ 9.70 9.79 9.71 9.70 9.72 9.71 9.71 9.71 9.77 9.71 9.73 9.72
o.ù2 012 0.17 0.18 0.16 0.15 0.16 0.19. o.15 0.17 0.18 0.16 0.17
o.æ o.o2 0.æ o.o5 0.06 0.o5 0.06 0.06 0.05 0.o5 0.06 0.o4 0.05
0.10 5.77 6.14 6.11 5.96 5.81 s.8a 6.15 5.88 5.92 5.78 6.06 5.96
0.'16 1.56 2.19 1.96 1.89 1.70 1.90 1.67 1.8a 1.72 1.80 't.67 1.4
o.0r 0.00 0.t2 0.01 0.ol 0.01 0.æ o.o1 0.o1 0.or o.æ 0.00 0.t2
o.o1 0.o1 0.æ o.ú2 0.ù2 0.o2 0.o2 0.ù2 0.@ o.o2 0.92 0.o2 0.o2
o.or o.æ o.o1 0.ol o.o2 0.ù2 0.@. 0.00 0.o1 0.01 0.o2 0.ol 0.o1
0.01 o.m o.o4 0.o4 0.æ o.o4 0.o4 0.ù2 0.M o.m o.g2 0.æ o.co
o.o1 0.00 0.o2 0.00 o.ot o.0l o.00 0.o0 0.o1 0.oo 0.o1 o.of 0.00
0.00 0.00 0.01 0.æ o.00 0.00 0.00 0.01 0.æ o.æ o.æ o.m 0.00
o.00 0.00 o.of o.æ o.æ o.o1 0.m o.m o.æ o.æ o.æ o.00 0.æ
0.00 0.00 0_o1 0.m o.o1 0.00 0.01 0.æ o.00 0.00 0.æ 0.00 0.00
o.00 0.m o.or o.æ o.oo 0.00 0.01 0.oo o.00 0.00 0.æ o.m 0.m
o.00 0.oo o.æ 0.00 0.00 0.m o.m o.o0 0.ol 0.m 0.m o.m 0.00
o.o2 0.oo 0.6 0.6 0.6 0.05 0.06 0.æ 0.06 0.o1 0.04 0.04 0.æ
o.æ o.21 0.30 0.æ o.30 0.2a o.æ o.æ o.æ o.23 0.æ o.27 0.28



atrctu.,t¡, 
"¿, 

u"lt¡t,!"o 
"Lta|ar' 

na, 1' aa¡a,,1o111¡tzoo¡ontt",'4ten¿n¡u,

.2.2Dxht Ê2.3a Ê2.9b 82.3c ETSd E2*4d E2'4b E2* 0cl E2" 4 ¡nt :2' 4 px bt 82. 5 ct â E2* 5 ct b E2ct
o.m o.æ 0.æ o.æ 0.6 006 0.o7

o.oo o.o4 0.oo o.ol 0.06 o.oo o.m 0.06 0.06 0æ o.00 0.06 0 m
o.m o.o4 0.æ o.o7 0.æ 0.06 0.6 0cõ o.04 o00 004 0.o4 0.ol

53.41 54.05 53.61 s3.73 9j4 s.g 53.74 54.06 53 84 52 98 53.42 52 S 53.84

1.73 1.57 1.53 1.73 1.63 1.64 1.47 1.66 l.æ 1.75 1.41 162 170

0.'16 0.13 0.17 0.14 0.13 0j4 0.17 0.,16 0n 0.13 0.12 0.14 026

41.70 42.13 42.23 42.15 42.Ü 426 4119 4232 42æ 41 54 4.76 41.75 42.02

2.ß 3.4 3.35 3.É 3.50 3.36 2.6 2.æ 310 2% 33i 243 3.50

o.o2 0.ù2 o.o4 0.o4 0.o7 0.6 0.o4 0.o4 0.06 0 6 0.o7 0 æ o.o1

o14 0.16 0.13 0.13 0.14 011 0.',13 0.14 014 0.10 017 0.20 008

o.o8 0.36 0.16 0.æ o.æ 0.16 0.06 0-24 0æ 0.10 0m o.m o.12

o.22 0.35 0.50 0.45 0.60 0.48 0.50 0.52 0 60 0.60 0 Æ om 0.00

o.lo o.o7 0.oo o.u o.oo o.oo o.17 032 022 000 000 0.oo oo4

o.æ o.ol o.oo o.æ o.ol o.o1 0.o4 0.00 0 0ß o.@ 0 æ o.of 0 m
o.ot o.æ o.æ o.o1 o.o1 0.æ o.æ o.æ 0 m oo2 0 00 0.m o m
o14 0.oo o.oo o.m o.æ o.m o.m o.æ 0m 06 0.m om 0.11

o.o7 o.o4 0.11 0.o2 0.m o.co o.o2 0 m o.o1 0.05 0 00 0 0f 0.01

o.æ o.æ o.oo o.oo o.ol o.m o.oo o.t2 012 0.00 0 m 000 0.00

1.æ 1.43 1.41 1.37 1.47 1.41 124 111 131 I24 í.æ 1Ù2 147

o.ol o.ol o.o2 0.o2 0.M o.æ o.o2 o02 002 0.æ 0.æ o.o5 000

99.33 1ol.æ læ.48 100.76 lo1.6a 101.Æ æ.æ 101.n 101 57 S9.10 S 43 98 67 1æ.æ

1.m 1.æ ',l.27 1.27 1.26 1.30 130 1.æ 1.26 1m 131 127 1

0.06 0.6 0.G o.æ o.æ o.æ o.o7 0.06 0.07 007 0 æ o 06 0.08

o 30 0.70 0.66 0.73 0.60 0.66 0.56 0.76 0.60 0 70 0 4t] o34 012

2.54 2.68 2.ú 2.ü 2.52 2.54 2.45 3j3 287 271 211 2.2A 231

12'2Dxú E2*ga Ê2.3b 82.3c 82.3d Ê2*4a E2'4b E2* 4cl E2*4lnla2*4pxbtÉ2*6ctaE2*5ctb E2ct
o.æ o.o1 0.æ 0.m 0.01 0.o1 0.01

o m o.ol o.æ o.m o.ol o.oo o.oo 0 01 o.o1 0æ 0 m 0.ol o.00

o.co o.o1 0.o1 0.o2 o.o1 0.01 0.o1 001 001 0 00 0.o'1 0.o'1 oco

s.73 9.72 5.73 9.70 9.73 9.74 5.73 9.6a 9 æ 9.72 977 9 74 972

o.17 0.15 0.í5 0.17 0.16 0.16 014 0.16 016 0j7 014 0.16 017

0.06 0.@1 0.06 0.o4 0.M o.o4 0.06 0 06 0.06 0 04 0 M o 05 0 æ

6.æ 5.90 6.06 6.01 6.æ 5.90 5.49 5.æ 6. 1 0 6.02 5 49 6 06 6 m
l.3s 1 .80 1.79 1.73 1.86 1.76 L58 1 Æ ',l 66 1.60 1.79 1.32 1 A7

o.m o.o1 0.ol o.ol o.o2 0.o1 0.01 0.o'1 0.01 oo2 0u2 oco oæ
o.t2 0.æ o.o2 0.o2 0-o2 0.o2 0.o2 002 0.02 002 0.æ oæ o01

o.o1 0.o2 0.ol o.ú2 0.oo o.o1 0.m o.o1 0 00 001 0 æ oo0 0 01

o.o1 0.o2 0.æ o.æ o.o4 o.æ o.æ o.æ 004 004 0æ oo2 0m
o.o1 0.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.o1 0-o2 0 01 0 00 0.00 0 00 0 00

o.o1 0.oo o.oo o.ol o.m o.æ o.ol o.00 0 01 0 m oo1 000 0 00

o.oo o.m o.m o.oo o.æ o.oo o.00 0æ om 0 00 0æ o m o m
o.o1 0.oo o.m o.m o.oo o.m o.oo 0.m o00 0 00 0.00 0.00 0.m

oo1 0.m o.ol o.oo o.æ o.oo o.oo o.o0 0.00 0 00 000 0.00 0 m
o.oo o.oo o.oo o.m 0.oo o.æ o.oo o.m oo1 0.m 0 m 0.00 0 00

o.t2 0.04 0.o4 o.o5 0.M o.M o.æ 0.0: oo4 004 0 æ oÙ2 00f
o.27 0.27 0.27 0.25 O.27 0.26 0.26 0.32 0.31 0 27 0 23 0 26 0 28



/,p,la,cin.d6,,eÃ"lre¿o*ol,ti¿.c, ao, f etapa,do'l1l¡orasaoula,8let¿âni<n

E2int E4ct E4¡nt E4bd EScl E5bd EGcl EGbd Égct i 12trgani14 trq an MÉDß DP

o.G o.o0 0.ß o.æ o.00 0.m o.m o.æ o.æ o.ß 0.6 0.u¿ o.ß
o.u2 0.ol o.æ 0.06 0.0f o.o1 0.or o.oo o.ù2 o.ot o.00 0.ù2 0.o2

54.15 53.83 53.46 52.91 54.æ 54.89 53.æ 53.44 53.84 53.83 53.11 53.67 0.47
1.87 Læ 1 .44 1.æ 1.5S 1.35 1 .æ 1.74 1 .77 1.42 1.63 1 .64 0.15
o.22 0.æ o.n o.27 0.19 0j2 0.17 0.11 0.23 0_18 0.12 0.17 0.05
41.16 41 .æ 4O.8O ¿IO.OO 42.01 41 .53 41 .Æ 42.22 42.52 41 .51 4.52 41 .æ 0.76
3.41 3.'|5 3.16 3.26 3Æ 3.77 3.S 3.6 3.44 3.æ 3.14 Jm 0.35
0.00 0.06 0.æ 0.06 0.æ o.æ o.æ o.m 0.m o.u2 0.06 0.æ o.æ
0.6 0.17 0.22 0.22 0.11 0j2 0.15 0.13 0.10 0.11 0.24 0.13 0.O4

0.10 0.12 0.æ 0.06 0.06 0.M o.æ o.æ o.g2 0.00 0.M o.12 0.'r l
o.æ o.13 0.00 0.m 0.m o.o7 0.lo o.æ o.m 0.00 0.15 0.31 0.24
o.o1 0.00 0.o2 ô.æ o.æ o.æ o.æ o.00 0.4 o.09 0.æ o.o5 0.o8
o.æ o.00 0.ol o.00 0.m o.ù2 0.m 0.6 0.m o.v2 0.æ o.o1 0.o1

o.00 0.01 0.æ o.M o.ot o.m o.m o.ol 0.m o.o1 0.æ o,ol o.o1

0.35 0.m o.m 0.m o.18 0.08 0.'18 0.æ o.12 0.00 0.19 0.05 0.08
0.00 0.10 0.07 0.o2 0.oo o.o1 0.æ 0.06 0.07 0.ß o.o1 0.æ 0.æ
o.æ o.o0 0.06 0.12 0.G o.o2 0.æ o.æ o.g2 0.t2 0.00 0.o2 0.æ
1.43 1.32 l.æ 1.37 1.47 't.59 1.U 'f .66 1.45 1.55 1.32 1.38 0.'15

0.00 0.æ o.o2 0.æ o.00 0.01 o.oo o.æ o.00 0.o1 0.æ o.o2 0.o1
'100.r'r æ.94 .24 97.42 100.30 1æ.89 1æ.17 1æ.Í 1m.8r æ.49 S.20 99.8s 1.10
1.32 1.31 1.31 1.32 1.æ 1.31 1.30 1.27 1.27 1.30 1.31 1.æ O.t2
o.æ o.m o.G o.0B o.ß o.æ o.æ o.æ o.G 0.09 0.æ o.ß o.of
o.l3 0.26 0.00 0.06 0.06 0.1f 0.10 0.oo o.t2 0.00 0.19 0.43 0.30
2.74 LS 1.90 2.27 2j2 1.74 2.31 1.98 2.æ L89 2.Æ 2.Æ 0.36

E2int E4ct E4¡nt E4bd E5ct E5bd EGct E6bd Egct :12frganl 14frgan MÉD|A DP

o.o1 0.01 0.æ o.o1 0.o1 0.01 0.ol o.m 0.01 0.o1 0.o4 0.ol 0.01
o.ol o.00 0.00 o.o1 0.00 0.m o.æ o.æ 0.æ o.00 0.01 0.00 0.00
o.00 0.o0 0.o1 0.o1 0.o0 0.00 0.m o.m o.00 0.00 0.m o.ol o.01

9.70 9.75 9.75 9.æ 9.76 9.81 9.74 9.77 9.72 9.76 9.73 9.73 0.æ
o.18 0.13 0.14 0.16 0.16 0.13 0.18 0.18 017 0.14 0.16 0.16 0.01

o.o7 0.lo o.o7 0.æ 0.06 0.o4 0.06 0.o4 0.o7 0.06 0.o4 0.06 0.o1

5.82 5.88 5.88 5.80 5.æ 5.9 5.91 6.10 6.07 5.96 5.A7 5.96 0 tO
1.80 1.64 1.70 1.n 1 .86 1.90 2.æ 2.13 L83 1.97 1.70 1.75 0.19
o.00 0.o2 0.o1 0.@ o.m o.o1 0.00 0.m 0.æ o.o1 o.ù2 0.o1 0.o1

o.ol o.æ o.u 0.04 0.o2 0.o2 0.o2 0.o2 0.t2 0.t2. 0.04 0.o2 0.01

o.ot o.o1 0.oo o.oo o.m 0.m 0.00 0.m o.æ 0.00 0.m o.of o.0l
o.00 0.ol o.o0 0.o0 0.00 0.00 0.o1 0.m o.00 0.00 0.01 o.o2 0.01

o.00 0.00 0.æ o.o0 0.00 0.m o.oo o.00 0.00 0.o1 0.o0 0.00 o.of
0.00 0.æ o.00 0.00 0.æ o.æ o.æ o.o1 0.æ o.m o.00 0.m o.00
o.00 0.00 0.m o.of o.m o.æ o.æ o,æ o.æ o.m o.æ 0.00 0.æ
o.of o.æ o.00 0.00 0.o1 0.00 0.o1 0.00 0.m o.00 0.o1 0.m 0.m
o.m o.ot o.ol o.00 0.m 0.00 0.00 0.ol o.o1 0.00 0.m o.oo 0.00
o.m 0.00 0.ol o.o2 0.00 0.00 0.m o.m o.m o.00 0.00 0.æ o.00
o.01 0.92 0.æ o.o0 0.æ 0.01 o.o1 0.æ 0.00 0.00 0.01 0.m o.o2
o.30 0. o.25 0.31 0.24 0.19 0.26 0.22 0.28 0.23 0.27 0.27 0.æ



%eÃ.la, convo.,¿",fua¿alo4ti¿a! Mù /" e1nPa'¿i, iuoaaoruta''8l"uana

M¡N. MÁx. rllctaprlllmapr MÉD|A DP MíN. MAx. GSSalla G68¡nt G5Saltd G57a G57b
ffi o.æ o.(l3 o.oo o.11 o.o2 o.g2 o.æ o.¿15 o.l9

o.oo o.æ o.o8 0.æ o.o4 0.6 0.æ o.ß o.00 0 æ o.o4 0 12 0.o7

o.oo o.o7 0.o1 0.G o.vz o.of o.of o.æ 0.07 0.13 0.11 0.10 0 06

52.7A g.Ag 54.54 53.36 53.S 0.85 53.35 54.9 52.æ 53.51 53 82 53. f f 53.96

1.æ í.96 0.92 0.36 0.19 0.24 0.V2 0.36 0.50 0.u o 60 0.42 0 46

o.1 1 0.æ o.o5 0.u o.M o.ol o.o4 0.06 0.00 0 æ o @ o 02 0.06

40.06 42.æ 37.60 37.78 37.69 0.12 37.æ 37.7A 37.54 æ77 30.35 æ.12 38.35

2.43 3.S 4.æ 4.ß 4.1A O.21 4.æ 4.æ 3.77 4.Æ 4. 1 4 4.2A 3.80

o.oo o.æ o.oo o.ol o.m o.æ o.00 0.ol o.u o.ol o.o4 0.6 0ß
0.06 0.24 0.o2 0.10 0.06 0.6 0.Ù2 0.10 0.m o.of o.ß o m o.o1

o.oo 0.36 0.æ 0.06 0.ß o.M o.o0 0.06 0.00 0.æ o.æ o.m o.12

o.æ 0.61 0.oo o.oo o.æ 0.æ o.æ o.00 0.o2 0 m o.15 0.00 ou2
o oo o.32 0.oo o.M o.o2 0.æ o.o0 0.M o.00 ola o.24 0.36 0 00

o.æ o.os o.v2 0.11 0.o7 0.06 0.a. o.11 0.æ 0.18 0.15 0.t2 0.6
o.æ 0.06 0.æ o.oo o.æ o.æ o.m o.æ o.o4 0.m oæ oæ oæ
o.m 0.35 0.m o.oo o.14 0.n o.o0 0.m o.o1 000 0.m o.3l 0 m
o.oo o.11 0.08 0.oo o.M 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0m oo4 0m
o.oo o.12 0.ù2 0.æ o.of o.ol o.m o-t2 0.00 0.æ o m o.m oo0

1.O2 1.66 1.A2 1.70 1.76 0.æ 1.70 1.A2 1.59 1.47 1.74 1.80 f.60

o.oo 0.6 0.oo o.æ o.oo o.oo o.o0 o-00 0.o2 0.ol o.o2 0æ o.ol

97.42 1ot.68 (Ë.57 94.26 94.91 O.S 94.26 %.57 S37 S.78 S76 95.56 95.55

1.Æ f.33 1.Æ 1.41 1.ß O.æ 1.41 1.Æ 1.41 1.38 1.37 ,l.39 1.41

0.06 o.o9 0.12 0.11 0.11 0.01 0.11 0.12 0.10 0.11 0.l l o.11 0.10

o.oo o.92 o.oo 0.06 o.æ o.o4 0.00 0.06 0.o2 0.m 0.15 000 c 14

1.74 3.13 0-6 0.59 0.62 0.04 0.59 0.6 0.61 o.72 1.22 1.81 0.97

MÍN. MÁx. rllctaDrlllmapr MÉDla DP MíN. MÁx. G5Salta G58lnt G6Saltd G67a G57b

oæ oo¿ ooz . o.ot o.o1 o.æ o.oí o.t2 0.00 0.æ o.o1 0.06 0.æ

o.m o.o1 0.o1 0.æ o.ol o.ol o.m o.o1 0.00 0.m o.ol o.Ù2 0.ol

o.oo o.o2 0.oo o.o1 0.oo o.o0 0.o0 0.o1 0.o2 0.ß 0.ß oÚ2 0.01

9.æ 9.81 9.90 9.91 9.92 0.O2 9.9t g.eo 9.91 LA7 9.44 9.80 9.87

o.13 0.1S O.OO O.O4 0.t2 0.t2 0.m o.04 0.6 0.m 0.06 0.o4 0.05

o.o4 0.lo o.o2 0.ol o.ol o.oo o.ot o.o2 0.00 0.o1 0.00 0.ol o.o2

s.7a 6.15 5.41 5.9 s.48 0.10 5.41 5.54 s.56 5.65 5.69 5.56 5.54

1.32 2j3 2.æ 2.21 2.27 0.æ 2.21 2.æ 2.æ 2.42 2.24 2.æ 2.6
o.æ o.æ o.æ o.oo 0.00 0.00 0.00 0.m o.o1 0.00 0.o1 0.m 0.0f

o.o1 o.o4 o.oo o.v2 0.01 0.o1 0.00 0.t2 0.00 0.00 0.æ o.00 0.00

o.m o.tz 0.æ o.00 0.m o.00 0.æ o.æ 0.æ o.æ 0.00 0.00 0.01

o.oo o.M o.m o.æ o.00 0.æ o.o0 0.00 0.m o.æ o.ol o.m 0.m
o.oo o.o2 0.oo o.oo o.oo o.o0 0.00 0.00 0.00 o.of o.Ô2 0.o2 0.o0

o.oo o.ol o.oo o.ú2 0.ol o.o1 0.00 0.o2 0.o2 0.u o.æ o.00 0.o1

o.æ o.ol o.m o.æ o.m o.m o.æ o.æ 0.ol o.m o.m o.m o.00

o.oo o.o1 0.o1 0.m o.o1 0.o1 0.00 0.o1 0.00 0.00 0.m o.ol 0.m
o.oo o.ot o.o1 0.oo o.m 0.00 0.00 0.o1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

o.oo o.t2 o.oo o.m o.m o.m o.æ 0.00 0.00 0.æ o.æ o.æ 0.00

o.oo 0.06 0.oo o.oo o.m o.æ o.tr o.00 0.00 0.æ o.o1 0.00 0.01

o.l9 0.32 0.o7 0.o7 0.o7 0.00 0.o7 0.o7 0.o7 0.lo o l3 0.19 0.12



,!da, can, ot, tta,!n¿"* ol,r.i¿ oe,tn, t' ?1 
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¿¿. 1'11¿"zau¿oa¿!¿¿,.t t¿¿a t¡¡r,

G67ii G63a G53b G53c G53d c2'1 cT2a G2*2b c2' 3 ft a G2" 3 ft b c2' 3 fr c G2' 3 ft d c2" 3 ft e
o.æ o.æ o.æ o.t2 0.æ 0.æ o.æ o.æ o.æ o.vz 0.o4 0.æ o.22
o.æ o.æ o.m o.m o.æ o.m o.m o.00 0.00 0.æ o.lo o_o4 0.ù2
o.ß o.11 0.11 0.15 0.16 0.14 0.12 012 0.O7 0.O7 0.06 o.Cs o.15
54.æ 9.32 54.6 53.55 53.21 51.S 53.89 53.89 53.62 s3.86 U_13 51.99 526
o.æ o.5l 0.31 o.3s o.ß 0.56 0.41 o.41 0.Æ o.27 0.17 0.19 0.53
o.oo o.æ o.@ o.ol o.@ 0.06 0.æ o.æ 0.06 0.æ o.æ o.v2 0.o2
39.86 34.91 39.æ 38.0í æ.O2 4j3 37.67 37.67 æ.71 39.38 æA4 3a.90 3a.35
3.41 3.86 3.96 4.æ 3.86 3.96 3.6í 3.61 4.21 3.91 4.53 3.96 3.26
o.sz 0.o1 0.æ o.a 0.0r o.o4 0.t2 0.92 0.m 0.04 0.m 0.06 0.00
0.6 0.o2 0.m o.m o.m 0.01 0.o2 0.o2 0.00 0.o2 0.o4 0.00 0.m
o_m o.m o.æ o.m 0.m o.æ o.æ o.æ o.æ 0.æ 0.00 0.27 0.oo
o.æ o.æ o.G o.æ 0.æ o22 0.o0 0.æ o.G o.ú2 0.m o.l5 0.oo
o.M o.oo o.æ o.f3 0.22 0.00 0.00 0.o0 0.06 0.00 0.o0 0.f8 0.16
o.11 0.e. o.æ o.ro o.fi o.t5 0.15 0.15 0.ñ o.n o.24 0.s3 0.6
o.of o.m o.o1 0_ol o.o2 0.o1 0.m o.æ 0.06 0_ß o.(F o.o2 0.m
o.o7 0.æ oj2 0.æ o.14 0.æ o.00 0.m o.m o.m o.m o.o0 0.oo
o.m o.00 0.6 0.m 0.00 0.06 0.07 0.o7 0.00 0.æ o.12 0.06 0.æ
o.00 0.æ o.m o.ol o.æ o.æ o.o7 0.o7 0.æ o.æ o.æ o.ú2 0.92.

1.44 1.63 1.67 1.72 1.62 1.67 1.52 1.52 1.77 .f .65 .f.91 1.67 1.37
o.of o.or o.o2 o.of o.00 0.o2 0.o1 0.ol o.ol o.o2 0.oo o.æ o.oo
97.æ .12 96.83 94.74 94.64 S.57 94.52 U.52 95.63 .n 97.06 94.8a æ.79
1.37 1.4 1.38 1.41 1.4 1.æ 1.ß 1.ß 1.39 1.37 '1.37 1.34 1.37
o.æ o.10 0.'10 0.11 0.10 0.lo o.lo o.10 0.11 0..10 0.11 0.10 0.08
o.03 0.m 0.05 0.oo o.00 0.22 0.æ o.00 0.æ o.o2 0.00 0.42 0.00
0.63 0.62 0.75 0.71 1.O4 l.06 0.æ O.æ O.U O.ß 0.53 1.11 1 .15

G57li G53a G53b G53c G53d cT1 c2'2d c2'2b c2"3ftac2'3ftbG2*3ftcc2'3ftdc2"3tte
().o1 O.qJ o.m o.æ o.m o.æ o.m o.æ o.o1 0.æ o.o1 o.o1 0.æ
o.00 0.00 0.00 0.æ o.00 0.m o.æ o.00 0.00 0.m o.ù2 0.01 o.m
o.o2 0.ß o.co o.o4 0.04 0.04 0.æ o.co o.û2 0.o2 0.92 0.v2 0.o4
9.91 LS2 9.91 9.89 9.a6 9.83 9.88 9.88 9.87 9.89 9.88 9.77 9.A4
o.æ o.05 0.æ o.o4 0.@1 0.06 0.04 0.u o.cß 0.æ o.ù2 0.e o.o5
o.00 0.00 0.ol o.æ o.ol o.o2 0.01 o.o1 0.o2 0.01 o.o1 0.ol o.ol
5.71 5.6í 5.67 5.56 5.57 6.01 5.45 5.45 5.æ 5.72 5.æ 5.7A 5.69
1.83 2.æ 2.13 2.2. 2.11 2.21 1.S 1.S 2.æ 2.12 2.44 2.n 1.81
o.m 0.æ o.o1 0.o1 0.00 o.of o.01 o.ot o.ot o.o1 0.00 0.o2 o.m
o.o1 0.oo o.00 0.æ 0.00 0.m o.00 0.m 0.00 0.m o.01 0.00 0.oo
o.æ o.æ o.m o.æ o.00 0.m o.m o.o0 0.00 0.00 0.00 0.ù2 0.oo
o.m 0.æ o.æ o.æ o.m o.o1 0.00 0.m o.00 0.00 0.o0 0.o1 o.m
o.00 0.oo o.ol o.of o.ol o.00 0.o0 0.00 0.o0 0.00 0.00 0.ol o.oí
o.ù2 0.00 0.ol o.t2 0.ú2 0.æ o.æ o.æ 0.05 0.æ o.05 0.11 001
o.00 0.m o.æ o.m o.æ o.æ o.00 0.æ 0.ol o.00 0.ol o.æ o.m
o.00 0.æ o.æ o.æ o.o1 0.m 0.m o.00 0.æ 0.00 0.00 0.00 0.m
o.m o.00 0.00 0.oo 0.m 0.01 o.of 0.01 0.00 0.00 0.o1 0.0f 0.00
o.m 0.æ o.m o.æ o.0l o.00 0.ol 0.01 o.m 0.m o.m o.æ 0.00
o.æ o.æ 0.æ o.æ o.æ o.0l o.00 0.m o.m 0.m o.æ o.ß o.oo
o.o7 0.oB o.08 0.09 0.12 0.14 0.æ o.09 0.o8 0.06 0.o7 0.12 0.15



'Ze6"lrr',m"ovlÆulta,to&oLri¿oÃ, ntu /" e1a1n ¿ar'/11¡uo¿a"".ta'étu"¿n¡ca,

c57c G57d G57e G57f G57g G57aa G67bb G57cc G67dd G57ee G57ff G57gg G57hh
oæ o.o0 0.11 0.æ og2 092 0.æ

o 01 0.ol o.@1 0.æ o.æ o.o3 0.æ o.00 0.æ o.æ o'm o.m o.ß
0.06 0.06 0.æ o.o4 0.o7 0.o4 0.o4 0.15 0'16 0.14 019 0.14 O 19

5376 53.52 53.90 54.53 53.71 g.U æ.24 53.75 53.50 53.62 53.46 53.G 53.78

o.47 0.n o.æ o.27 0.21 0.19 0.15 0.Æ o37 0.33 0 48 0.60 0.53

o.o5 0-ù2 0.06 0.o4 0.ol o.o1 0.00 0.6 0.o4 0 u 0.ß o.o2 0.o2

97.æ æ.75 41.8 æ.24 41 .ß 41.14 41 .44 38.94 æ.X 37.n 37.72 æ.17 37 S
3.50 9.64 3.74 3.71 3.94 3.79 3.52 3.76 3A2 3.G 4æ 3.4 3.57

o.æ 0.35 0.oo 0.06 0.6 0.92 0.01 0.m 0.m om oÙ2 0.ol o.vz

o.o2 0.oo o.æ o.æ o.o4 0.00 0.æ 0.06 0.00 0 m oæ oof oo2

o.1o o.12 0.10 0.æ o.M o.æ o.12 0.æ o.m 0.00 0 m o.12 0.o2

o.l7 0.18 0.@ O.1o o.m o.z2 0.o7 0.13 0.æ o.m oæ o.m o.00

ooo o.oo o.oo o.oo o.of o.o7 0.a4 o,æ o.oo o.ol o 12 000 0æ
0.06 0.20 0.n o.l3 0.'19 0.06 0.æ 0.10 0.15 0.06 0.o7 0.o7 009

o.o1 0.o1 0.æ o.o7 0.6 0.æ 0-06 0.6 0.m o.æ o.tz 0.æ o.ol

o 10 0.m o.m o.m o.17 0.oo 0.6 0.f I o.'f I o.m 008 0.20 000

o.oo o.o2 0.o4 0.æ o.ú2 0.00 0.12 0.ol o.G 0 00 0.o0 0.m o m
o.m 0.06 0.m o.æ 0.13 0.æ o.Ù2 0.æ o.of 0.6 0.92 0Û2 0.08

1.47 1.53 1.57 1.æ 1.66 1.60 1.Æ 1.58 161 1.30 172 1.43 1æ
o.oo o. 1 8 0.oo o.æ o.æ o.of o.ol o.oo o.o0 0 00 0.o1 0 01 0 01

94.74 96.55 s3.g .77 æ.27 S.79 æ.49 96.6 sÆ.tz .37 9457 94 Æ 9484

1.43 1.35 1.30 1.æ 1.æ 1.33 1.33 1.38 1.Æ 1.44 1.42 l.3g 142

o.æ o.co 0.æ o.æ o.lo o.æ o.ß o.10 0.10 0.æ o 11 0.æ o æ
o.27 0.30 012 0.10 0.o4 0.22 0.19 0.f3 0.G 0.m om o.12 002

1 .æ O.79 0.64 0.59 0.æ 0.56 0.59 0.æ 0.90 0.59 0 æ 1 .1 4 0 94

c57c G57d G57e G67l G57g G57aa G57bb G57cc G57dd G57ee G57ff G57gg G57hh

0.06 00r o-m oo1 0.01 0.æ o.æ o.m o.Ú2 0.æ o.00 0.m 0.00

o.m o.oo o.ot o.oo o.æ 0.m o.00 0.m o.00 0.00 0.æ o.æ o.00

o.ol o.o1 0.o2 0.o1 0.o2 0.o1 0,o1 0.o4 0 04 0.cß 0.6 06 0.c6

9.S3 9.87 9.87 9.90 9.88 9.94 9.æ 9.86 9.85 9.90 9.86 9,85 9.8s

0.6 0.o2 0.æ o.æ o.t2 0.ú2 0.01 0.o4 0.o4 0.æ o.o5 0.06 0.6
o.m o.of o.o2 o.of o.oo o.oo 0.00 0.ol ool 0.01 o.01 0 01 0.01

5.42 5.79 6-ù2 5.63 6.m 5.89 5.89 s.66 s.s6 5.44 5.50 5 60 5.49

L89 '1.S 2.t2 f .æ 2.14 2.æ 1.87 2.O4 2.æ 1.68 272 1.A7 1 9a

o.m 0.10 0.oo o.t2 0.t2 0.m 0.00 0.00 0.00 0.m oæ om 000

o.oo o.m o.m o.of o.ol o.m o.00 0.01 0.m 0.00 000 0æ o 00

o.o1 0.01 0.01 0.m o.oo o.m o.ol 0.00 0.o0 0.m o æ o.o1 0 00

o.o1 o.o1 0.æ o.o1 0.oo o.o1 0.æ o.ol o æ o.00 0.m o.m 0 00

o.oo o.oo o.oo o.æ o.oo o.00 0.00 0.ol o.o0 000 001 o.oo o00
o.o1 0.o4 0.M o.æ o.M o.o1 0.Ù2 0.v2 0.æ o.o1 0 01 o.ol o g2

o.m o.oo o.m o.oí o.ol o.m o.ol ool o æ o.æ o.m o m o.m

o.m o.m o.oo o.æ o.ol o.oo o.m o.00 0.00 000 0.æ o 01 0.00

o.oo o.oo o.oo o.o1 0.oo 0.00 o.of o.00 0.m o.00 0.00 0.oo 0 00

om o.o1 0.oo o.æ o.ù2 0.æ o.æ o.m 0.m o.of o.æ o.æ o.o1

o.ù2 ( .ù2 o.ot o.ol o.æ o.ol o.o1 0.01 0.m o.m o æ o.ol 000
0.16 0.æ o.o9 0.o7 0.oB Ô.06 0.o5 0j2 012 0.æ o.12 013 013



.ú¿la,conyo¿, r¿atltnda*aLtatoe, m, r' envn,tl<" ¡uosaønda,'ét".aan¡a"

G2'3ftfG2*6cccl'6cc><cì2*6esc¡l"6cc><c;z'6escl¿'6cc><c¡'6cc><c MÉD|A DP MíN. MÁX. MÉD|A
o.o7 0.æ o.ol o.o7 0.æ o.o4 0.æ 0.6 0.06 0.10
o.t2 0.ol 0.6 0.æ o.m o.ß o.o0 0.ß 0.o2 0.æ
oj2 0.06 0.o4 0.06 0.o4 0.o7 0.æ o.o4 0.09 0.05
53.41 9.6 53.51 54.61 UÁ5 9.73 54.æ 54.S 53.80 0.75
o.ß o.n o.21 0_32 0.26 0.19 0.æ 0.31 0.35 0.13
o.o2 0.ol o.M o.00 0.06 0.01 o.00 0.oo o.@ o.o2
37.U 424 &.U Æ.32 4.54 41.18 &97 41.12 39.æ 1.32
3.47 3.8a 4.O1 3.75 3.72 3.66 4.17 4.19 3.A2 0.31

o.o1 0.t2 0.æ 0.6 0.M o.æ o.æ o.æ 0.æ 0.06
o.0l o.of 0.o1 0.m o.oo o.00 0.m o.m o.0l o.ú2
o.24 0.06 0.04 0.m o.12 0.00 0.æ o.æ o.M o.o7
o.o7 0.o7 0.æ o.q) o.o0 0.18 0..1o o.m 0.6 0.o7
o.o5 0.00 0.17 0.15 0.00 0.o2 0.o7 0.oo 0.06 0.09
o.ß o.19 0.2. 0.16 0.15 0j3 0.,t0 0.10 0.13 0.09
0.00 0.o4 0.m o.o4 0.æ o.ol o.æ o.ol o.ú2 0-ú2
0.00 0.17 0.(Ð o.ol o.m 0.00 0.04 0.t8 0.6 0.æ
o.00 0.o7 0.'13 0.m o.æ 0.00 0.m 0.6 0.æ o.04
o.m o.11 0.æ o.æ o.æ o.æ o.o5 0.æ o.t2 0.æ
1.Æ 1.63 1.69 1.58 1.57 1.54 1.76 1.76 1.61 0.'t3
o.o1 0.o1 0.M o.o2 0.o2 o.ot o.00 0.ol o.t2 0.æ
s.87 97.8s 97.14 97.æ 97.96 .71 S.6 æ.æ 96.æ 1.74

1 .ß 't .s 'l .æ 1 .æ 1 .u L33 I .33 1_34 1_37 0.O4
0.æ o.fo o.'to o.æ o.os 0.æ 0.10 0.lo 0.10 0.ol
o.3l 0.'13 0.o4 0.m o.22 0.18 0.lo o.oo o.09 0.11

1.t2 0.77 0.æ 0.61 0.61 0.U O.58 0.70 0.81 O.m

o.æ o_45 0.06
o.æ o12 0.ú2
0.æ 0.19 0.6
s1.s ß24 s3.6
o.l5 0.60 1.æ
o,æ 0.06 o 11

37 .æ 41 .æ 40.56
3,O8 4.53 3 sO

o.00 0.35 0.æ
0.æ 0.6 017
o.00 0.27 0.15
o.æ o.22 0.u
o.00 0.36 0.06
o.t2 0.s3 0.6
o.m o.o7 0 01

o.æ o.31 0.6
0.m o.13 004
o.m 0.13 0.ù2
L30 r.91 1.47
o.00 0.18 0.ol
æ.37 æ.49 98.67
1 .æ 1.44 1.32
o.G o.11 0.æ
0.00 0.42 0.49
o.43 1.ü 2.20

G2* 3 ft f32* 6 cc c¿" 6 cc><c¡2'6 esc ¡l'6 cc><c¡2* 6 esc l¿* 6 cc><cl'6 cc><c MÉD|A MÁx. MÉDIA
o.ot o.oo o.æ o.o1 0.æ o.o1 0.æ o,o1 0.o1

o.æ o.00 0.01 0.æ o.m o.m o.æ o.o1 0.æ
o.æ o.ot o.o1 0.t2 0.01 0.o2 0.o1 0.ol o.o2
9.47 9.89 9.a8 9.90 9.S 9.91 LS2 9.91 9.8a
0.04 0.o2 0.ù2 0.æ o.æ o.t2 0.æ o.æ 0.04
o.ot o.00 o.ot o.oo o.o2 0.00 0.æ o.oo o.o1

5.Æ 5.74 5,88 5.7A 5.A2 5.89 5.89 5.86 5.69
1 .89 2.ß 2.19 2.O1 2.æ 1.96 2.24 2.æ 2.O7

o.00 0.m o.t2 0.01 0.ol o.o1 0.00 o.of 0.01

o.m o.m 0.00 0.00 0.00 0.m 0.00 0.oo o.æ
o.g2 0.00 0.æ o.æ o.o1 0.m o.o0 0.oo o.m
o.o0 0.æ o.oo o.æ o.m 0.01 o.o1 0.m o.m
o.00 0.oo o.ol o.ot o.oo o.00 0.00 0.00 0.o0
o,ù2 0.M 0.6 0.æ o.æ o.æ o.t2 0.o2 0.æ
o.m o.o1 0,æ o.ol o.ot o.æ o.æ o.m o.m
o.00 0.ol o.æ o.æ o.m 0.m o.m o.oí 0.00
o.æ o.ol o.o1 0.oo o.o0 0.00 0.00 0.00 0.00
o.m o.o1 0.æ o.æ o.æ o.m o.o1 0.m o.æ
O.O2 O.Ol O.m O.m O.Oi O.Ol O.' )1 O.æ 0.01

o.12 0.o7 0.08 0.o7 0.o7 0.06 0.06 0.o7 0.10

o.æ o.00
0.01 0.0f
o.ß Ln
o.0l o.ol
o.o1 0.oo
o.17 5.42

o.17 L68
o.g2 0.00
o.00 0.m
0.00 0.00
o.00 0.00
o.of o.00
o.t2 0.00
o.m o.æ
o.@ o.00
o.00 0.00

o.æ 0.æ
0.01 0.m
o.æ o.05

0.06 0.o1

o.t2 0.æ
0.06 0.ol
9.94 9.76
0.06 0.13
o.o2 0.o4
6.t2 5.A3
2.44 1.88
o.lo o.ol
0.0't 0.æ
o.a2 0.o1

o.ol o.o2
o.o2 0.oo
o.11 o.of
o,ol o.m
o.o1 0.æ
o.or o.o0
o.æ o.00
o.æ o.æ
o.l9 0.23



'laÁ¿la, cn n, a",¿¡ulat,ta,v o.!,ti,ta* n", / " aapa, ¿lp"l'1L¡ -¿s"an,la' 2 tu.a 
" 

¡.r,

MIN. MÁX,

o.ß
o.æ
0.6
0.66
o.7a
o.æ
1 .50

o.42
o.04
o.22
o.l8
o.41

o.09
o.æ
o.g2
o.6
o.06
o.æ
o.1a
o.o2

0.6
0.o1

0.56
132

o.m o.12

0.00 0.19
51.A7 ú24
o.o2 3.47
o.oo o.æ
37.æ 42.æ
2.43 4.53

o.00 0.35
o.00 0.92

o.æ o.79

o.æ 1.89

o.o0 0.37
0.m o.53
0.æ o.o7
0.æ o.35
0.00 0.27
o.m o.l3
1.t2 1 .91

o.oo o.l8
æ.37 102.17
1.É 1.45

0.06 0.12

0.00 2.58
o.43 6.14

DP MiN. MÁX.

-õ-oì-õffi-
0.m o.m o.ú2

o.01 0.00 0.05
o.t1 9.Æ 9.94
0.ß 0.00 0.34
o.æ o.00 0.lo
0.18 5.41 6.15

o.24 1 .32 2.44
o.of o.00 0.lo
o.M o.oo 0.16

o.of o.oo 0.05

o.æ o.æ o.12

o.ol o.oo o.t2
o.o2 0.00 0.11

o.æ o.00 0.ol
o.m o.00 0.01

o.00 0.00 0.01

o.00 0.m o.o2

o.o4 0.oo 0. I 6
o12 0.05 0.54



o/o em peso

Mn

Mg
Ca

Sr
Na

P

F

ct
st
l-a
Ce

Ba
AI

s
Th

TI
TR

Sub6t. do Ce

'Zalzla, &nv r.6' t"Ãakadoa' o4tatas, rc, 2' aa.pa, ¿p,'ìnic,to66on¿a, Z¿ai,rô'ic,l

,¿7aCl N¿føC,l

o.æ o.u o.æ
MnO I O.æ O.æ 0.06 O.æ O.m o.æ o.æ o.o1 o.æ o.æ o.o1 o.æ
MsO I O.V2 O.æ O.æ O.Of O.æ O.V2 0.6 0.06 O.O7 O.æ O_V2 O.o7
cao | 53.12 s3.74 53.11 53.08 53.17 53.68 53.20 53.01 51.11 s3js s3.44 æ.17
sro | 1 .71 1.s7 1 .æ 1.9 1.7O 1.82 1.d2 1.61 1 .57 2.1O 1 .91 LsB
NârO 1o.18 O.14 0.15 O.12 O.la O.2 O.2 O.l9 O.2O O.24 O,7¿ O.19
PzO¡ | 42.21 41.86 41 .76 41.82 41 .ß 41 .æ 41 .57 41 .æ 41 .æ 41 .7A 41 .æ 41 .g1

2.æ 2.æ 3.n 3.14 2.82 2.7A 2.æ 2.O1 213 2.s2 2.61 3.11
cr I o.o4 o.æ o.o7 0.6 o.o7 o.14 0.6 o.o5 o.o4 o.o5 o.o3 o.æ

slo, lo.r5 o12 oj4 o.i3 o.17 o.l3 o17 0.16 o.l3 0.16 o.12 o..fg
l-aÐt lo.m o.æ o.¿5 o.41 oj4 0.16 O.n O.æ O.æ OO4 O:t4 0.26
ce2o3 I o.45 O.74 0.66 0.67 O.n O.75 O.37 O.47 0.56 0.6 O.57 O.æ
BaO I O.O4 O.æ 0.6 O.O7 O.æ O.lE O.Ol O.m O.æ O.æ O.(Ð O.æ
AtÐs I o.or o.æ o.æ o.æ o.o1 o.æ o.g2 o.oí o.m o.æ o.ot o.æ
so¡ I o.æ o.m o.os o.o4 o.M o.æ o.G 0.6 o.æ o.æ o.oo o.ol
ThO, I O.0O 0.0O O.n O.l3 O.OO O.OO 0.16 O.OO O.l3 O.OO O.OO o.OO

YzO.¡ lO.fO o.G o.'lo 0.06 O.O1 O.m o.o7 O.í3 Oæ O.m o.æ o.æ
T¡O, I o.00 0.M o.oo 0.6 0.o o.o5 0.æ o,æ o.o4 0.æ o.ß o.æ
o-F I 1.2O 1.22 1.36 1.32 l..f I 1.17 0.97 O.84 O.SO 1.1O 1.1O 131
o=cl I o.e o.or o.ß o.92. o.o4 o.o7 o.v2 o.o2 o.o2 o.æ o.ú2 o.O1

CaOlP2O6 | 1.26 1.2A 1.27 1.27 1.æ 1.æ 1.28 1.26 1.24 1.27 1.n 1.27
F|P2Oí | O.07 O.O7 O.ß O.æ O.O7 O.O7 O.m 0.6 O.O5 0.06 0.06 O.O7

TR2O3 | O.sr O.74 .r.to í.æ o.34 o.æ. o.57 O.47 0.56 0.69 O.71 O.g2
subst. do ce I 2.58 2.53 3.28 3.37 2.23 3.ß 2.A2 2.6 2.67 9.22 2.S 2.æ

Tofal | æ 74 99.S 1æ.24 1æ.27 98.s0 læ.¿tÍÌ 99.18 s.96 96.50 99.89 99.8a 1æ.æ

Fórmula Eskutural

o.æ
o.o1

o.17

o.06
6.lo
1.9
o.ot
o.ù2

o.m
o.æ
o.æ
o.æ
o.00

0.00
o.ol
o.æ
o.ß
o.2a

o.m
o.m
0.00
9.75

0.15
o.04

6.00

1.55

o.o'l

o.æ
0.6

0.m
0.æ
o.æ
0.æ
oo'l
o.6
o.

o.æ o.or o.00 0.01 0.01 0.00 0.o1 o.ot o.m oo1
o.o1 0.m o.æ o.m o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.m
o.or o.æ o.oo o.æ 0.0í 0.v2 0.v2 0.01 0.01 0.t2
9.æ 9.68 5.75 9.67 9.æ 9.71 9.69 9.6 9.68 9.69
0.16 0.'t8 0.17 0.18 0.16 0..16 0..t6 0.21 0.19 0.16
o.CE 0.04 0.06 0.o7 0.07 0.06 0.o7 0.æ o.o7 0.06
6.92 6.æ s.97 5.S 5.S 6.07 6.19 5.99 6.æ 6.æ
1.74 l.æ 1.53 1.Æ 1.24 1.ß 1,19 1.Æ 1.æ 1.67
o.t2. o.o1 0.v2 0_o4 0.01 0.ol o.ol o.tz 0.01 0.oí
o.t2 0.ù2 0.æ o.tz 0.ß o.æ o.g2 0.æ o.t2 0.æ
o.CB o.æ o.ot o.o1 o.ol o(þ o.m o.æ o.ot o.v2
o.o4 0.o4 o.of 0.6 0.t2 0.æ o.o4 0.o4 0.M o.o4
o.æ o.00 0.æ 0.0t o.00 0.oo o.æ o.ol o.æ 0.m
o.m o.æ o.@ o.æ o.æ o.m o.m ooo o.æ o.m
o.of o.o1 o.of o.ü) o.o1 0.01 o.æ 0.æ o.æ o.æ
o.o1 0.æ o.oo o.æ o.ol o.m o.o1 0.00 0.oo o.00
o.or o.o1 o.m 0.æ o.o1 0.01 0.m o.m o.æ 0.ol
o.æ o.o1 0.m o.ol o.m 0.0t o.ol o.æ o.m o.æ
o.o7 0.o7 0.v2 0.æ o.o4 0.ß o,o4 0.04 0.o4 0.m
o.31 0.32 0.X 0.33 0.31 0.æ O.3l O.35 0.3í O.3l



.ÁeL,co,n,oÃ,,¿Âu.¿1a,tas,ofui1as. no t' eta1n,1o111¡c"os¿onda, bt¿ôn¡m

^a7àctÉt 
À72âc3ú A2ìtàC3ùÍ A27aC3 M7aC1 A27âC1 AÍlaC4 A17aC4b Nnaolb ,Z1.C4b À4Ai Mç1 A4CIPÍ Á4CIPÍ MC2

ou ot+ o.14 0.ü2 0j1 0.æ o.o4 0.æ o.12 0.(B O.æ 0 06 0 01 o.oí o æ
o.o1 0.æ o.m o.o2 0.M O.æ O.OO O.æ O.O4 0.t2 0 u¿ 0 æ o æ o.æ o 00

o.c6 0.o7 0.6 o.co o.o7 o.co 0.6 0.o1 0.6 0.o7 o.co o 02 0g2 0 Û2 0 co

s2.æ 52.æ 52.54 æjA æ.# 52.94 52.Æ 52.æ 52.æ s2.æ 52.79 52.U 5283 52.77 53.17

1-75 1.65 1.56 1.57 1.æ LA7 1.66 1.88 1.54 1.æ 1.6 ',f 50 1.65 154 151

o.l9 0.24 0.m o.22 0.16 0.o2 0.22 0.24 0.19 0.14 0.14 015 0.12 0'19 0.21

41 .æ 41.A2 41.6 Æ.52 41 .77 41.æ 41 .2. 42.37 42.4 41.11 41.7A 41 .û 42.% 4213 41 .75

2.æ 2.æ 3.æ 3.G 2.9 2.Æ 2.5Æ 2.æ 2.æ 2.9 3.50 3.31 332 3 Æ 3 08

0.6 0.06 0'o1 0.o4 0'o2 0.G o.o7 0.6 0.6 0.ß o.m o.m o@ ool 0.cß

o.æ 0.18 0.17 0.17 0.15 0.17 0.16 0.6 0.14 0.21 0.',13 0.14 0.',1s o.12 0.',13

o.z2 0.36 0.31 0.14 0.æ 0.16 0.18 0.92 0.24 0.18 0.06 0.18 0.06 0.26 0.22

0.45 0.52 0.50 0.85 0.47 0.50 0.6 0.12 0.Æ o.2. 0.50 0 86 0 60 0.46 0.50

o.m o.oc o.n o.m o.11 0.æ o.æ o.t2 0.æ o.æ o.æ o.m o.oo o.14 0.00

o.of o.æ o.or o.oí o.ú2 0.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ oot ooí o.ol o.æ

o.o4 0.01 0.06 0.æ oo7 0m o.of 0.æ o.æ om o.00 0.o4 0.00 0Û2 0.ol

o.æ 0.06 0.æ o.oo o.m o.o1 0.13 0.13 0.æ o.æ o.oo o.æ 000 012 0æ
ooa o.o4 0.æ o.2. o.o7 0.M 0,15 0.o7 0.æ o.æ o.o7 0.ol 0.6 0m oÛ2

o m o m o.m o.m o.m oo2 0.G 0.06 0.m o.m o.05 0.00 0.o4 0.Ù2 0.00

1.11 1.X 1.26 1.27 1. 1.M 1.24 1.21 1.22 1.O7 1.47 1.39 1.4 1.ß 1.30

o.vz 0.æ o.ol oø2 0.ol o.Ú2 0.04 0.92 0.æ o.æ o.æ o.m o.æ oo1 0.u2

s.86 æ.71 S.60 98.72 æ.s2 æ37 S.74 æ.60 æ.55 98.21 99.07 æ.26 99.79 99.76 99.37

1.27 1.27 1.m 131 1.2A 1 .26 1.27 1.% 1.24 l.m 1.26 1.27 1.ß t.25 1.27

0,06 0.07 0.o7 0.o7 0.o7 0.06 0.o7 0.o7 0.o7 0.06 0.m 0.08 0.æ o.0B o.o7

0.68 0.86 0.8t 1.OO 0.55 0.66 0.83 0.14 0.70 0.Æ 0.56 LA 0.66 0.73 0.72

2.ù 3.6 3.ß 3.06 26 2.73 3j2 2.54 2.61 2.72 2.32 2.A2 2 æ 2 75 2 52

A2TtCtct 
^ZrâCad¡ 

AZ7.C!ù| A27aç? A27aC4 A27ãC4 M7aA4 AZI.CAþ NnâC1b AZlaClb ¡4Cl A4Cf Á¡AIPÍ ¡4olpÍ MCz

o.o1 0.12 0.ú2 0.æ o.o1 0.æ o.o1 o.m o.vz 0.01 0.æ o.of om o m 0 00

o.oo o.m o.oo o.æ o.o1 0.ol 0,oo o.æ o.ol o.æ o.00 0.æ o.0l 0.m o.m

o.o1 0.o2 0.o1 o.ol o.o2 0.oí o.o1 0.o0 0.oo o.Ù2 0.o1 0.o0 0.@ o00 0.ol

9.69 9.66 9.66 9.æ 9.71 9.74 9.67 9.70 9.71 9.70 9.75 9.71 9.72 9.72 9.72

o.17 0.16 0.15 0.15 0.',15 0-19 0.17 019 0.15 0.19 0.',15 0.15 0.16 015 0.',15

0.06 0.æ o.G o.o7 0.6 0.0'1 0.o7 0.G o.s o.c6 0.6 0.6 0.o4 0 06 0.o7

6.6 6.æ 5.96 5.83 5.S 6.æ 6.æ 6.14 6.19 5.S 6.10 6.æ 6.14 6.13 6.æ

1.43 r.60 1.63 1.63 1.58 1.35 1.6t 1.56 1.58 L38 1.91 1.80 í.80 ',t 85 1.66

o.o1 0.o2 0.m o.ot o.oo o.ol o.Ù2 0.o1 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o1

o.æ o.æ o.æ o.ß o.v2 0.æ o.æ o.o1 0.v2 0.u o.t2 0.92. o.æ oa2 0.t2

o.o1 o.o2 0.@ o.or o.ol o.o1 0.01 o.m o.o2 0.0f o.æ o.o1 0.æ og2 o.ot

o.o3 0.ß o.æ o.G 0.6 0.G o.o4 0.ol o.ß 0.01 o.G 0.6 004 0 æ oG
o.æ o.æ o.o1 0.m o.ol o.æ 0.æ o.æ o.æ o.æ o.æ 0.00 0æ ool o m
o.m o.æ o.æ o.æ o.oo o.æ o.æ o.æ o.m 0.æ o.m o.00 0.m o.00 0.00

o.o1 0.oo o.ol o.m o.ol o.m o.oo o.æ o.æ 0.m o.æ o.ol 000 000 0 00

o.m o.m o.æ o.æ o.æ 0.æ o.æ o.m o.m o.æ o.(Ð o.æ 0.m o.m o.æ

o.o1 0.æ o.æ o.v2 0.01 o.æ o.o1 0.01 0.æ o.o1 0.0í - 0.00 0.00 0.æ o.m
o.oo o.m o.m o.m o.m o.m 0.o1 0.ol o.m 0.m o.ol o.m o.o1 0.00 0.m

o.o4 0.6 0.6 0.06 0.æ o.u 0.6 0.01 o.o4 0.æ o.o4 0.o7 0.04 0.6 0.04

o.31 0.u o.34 0.32 0.æ 0.26 0.33 0.30 0.æ O.æ O.Ã O.m O.27 0.8 0.24



úelo con os,,¿sulta,to* oútiàoo m. 2" etnpa, ¿e. ?n ¿a:,raâ6otu1¿ù'¿¿"1a6nica

MC2 ¡llozb l¿c2b /l¡c2b A21C,l 
'2,1C1 

t2t91Þ AaACI A¡r';cI Aaæí Attælb a¿¡(jíb ta.ltlÞ a7æ2 AaßC2

o.m o.æ o.æ o_æ o.æ o.ú2 0.æ o.o8 0.ú2 0.æ o.14 0.æ o.12 0.6 0.08
o.æ o.12 0.G o.æ o.æ 0.6 0.6 0.æ o.æ o.æ o.lo o.ß 0.6 0.æ 0.06
o.cB o.o1 0.cß o.û2 0.o1 0.02 0.û1 0.æ o.æ 0.6 0.m o.æ o.ù2 0.ß o.o2
53.07 52.æ 51.æ 52.6 52.U 52.ß 52.41 53.82 53.68 53.84 53.89 53.4 54.n s3.80 53.67
1.53 1.24 l.s6 1.67 1.79 1.37 1.Æ l.S 1.66 1.80 1.66 1.63 2,æ 1.65 1.80
o.19 0.16 0.2 0.26 0.21 0.15 o.íO 0.16 0.11 0.12 0.15 0.æ O.O7 0.10 0.14
42.æ Æ.70 41.6 41.æ Æ.æ 42Æ 41.æ 41.æ 42.51 42.6 41.æ 41.72 42.Æ 42.&3 41.A4
3.G 3.71 3.3.1 3.30 3.92 2.æ 3.15 3Æ 3.Ð 3.ß 3.56 4.57 4.Æ 3.50 3.68
o.06 0.o1 0.92 0.o1 0.6 0.G 0.6 0.6 0.m o.o1 0.m 0.6 o,of o.G o.oo
0.16 0.'t8 0j7 0.18 0..f5 0.14 0.15 0.0ô O.æ o.o7 0.o7 0.æ 0.06 0.æ o.o8
o.30 0.æ o.34 0.n o.z2 0.t2 0.18 0.24 0.æ o.ú2 0.m o.m 0.æ o.æ o.24
o.43 0.60 0.æ o.37 0.76 0.50 0.36 0.50 0.50 0.Æ o.Æ 0.13 0.17 0.63 0.30
o.æ o.æ o.æ o.æ o.o4 0.o4 0m o.oi o.M o.n o.ol o.12 0.æ o.21 0.31

o.æ o.or o.æ o.æ o.ol o.m o.o1 0.æ o.o1 o.æ o.ol o.o2 0.m o.æ o.m
o.æ o.@ o.m o.æ o.o1 0.æ o.m o.of o.oo o.m o.æ oo7 0.m o.o1 0_m
o.14 0.m o.oo o.n o.æ o.n 0.19 0,æ o.æ 0.6 0.æ o.æ o.m o.æ o.m
o.o7 0.01 0.æ o.o7 0.o4 0.8 o.æ o.æ o.v2 0.æ o.11 0.ù2 0.01 0.æ 0.06
o.00 0.m o.00 0.æ o.m o.l f 0.06 0.06 0.oo o.æ 0.ß o.o5 0.æ o.m o12
1.30 1.s6 l.æ í.39 1.27 1.11 f.33 1.Æ 1.64 1.4 1.æ 1.S 1.79 1.Æ .f .55
o.t2 0.æ o.ol o.o1 o.t2 0.ú2 0.æ o.æ o.æ o.o1 0.æ o.æ o.m o.g2 0.æ
æ.81 98.14 98.07 .72 æ19 æ.44 sn.41 1æ.73 101.n 101.æ 1m.66 æ.96 101.85 10í.66 1m.86
1.26 1.æ 1.26 1. í.30 1.24 1.27 1.æ 1.26 1.Æ 1.æ 1.28 1.æ 1.26 1.æ
o.o7 0.æ o.G o.æ o.o7 0.6 0.æ o.æ o.æ 0.æ o.æ 0.,t1 0.10 0.o8 0.æ
o.74 0.88 0.97 0.57 0.S O.A2 0.53 0.74 0.78 0.47 0,4a O.13 0j7 0.A3 0.9
2.6S 2.æ 2.æ 2.æ 3.16 2.79 2.71 3.15 2.æ 2.89 2.77 2.O7 2.67 2.æ 3.13

MC2 ,4Czþ ,4C2þ MC2b A2lCl A2lç1 ,¿lolb AlÁ€l Á3€Ct 
^t6cr 

A360rb AtßC1Þ Á3¡Cl! À1602 aa602

o.æ o.o4 0.or o.o1 o.ol o.æ 0.ø o.o1 0.m o.oj o.tz 0.æ o.92. o.oí o.oí
o.æ o.t2 0.ol o,m 0.00 0.ol 0.ol o.of o.m o.00 0.01 o.æ o.of o.m ool
o.ol o.o0 0.0í o.ol o.o0 0.æ 0.00 0.o2 0.01 0.ol o.m o.00 0.ol o.ot o.oo
9.72 9.70 9.67 9.68 9.67 9.72 9.71 9.66 9.7s 9.70 9.71 9.78 9.72 9.73 9.68
o.'ts 0.12 0.16 0_17 0.r8 0.14 0.15 0.19 0.16 o.la 0.16 0.,t6 0.n 0.,16 0.18
0.06 0.6 0.æ o.co o.o7 0.G o.æ 0.6 0.o4 0.04 0.6 0.ß o.û2 0.ß o.c6
6.æ 5.96 6.04 6.12 5.S 6.2 6.6 5.91 6.æ 6.12 5.96 6.U 6.02 6.12 s.96
1 .67 2.æ 1 .82 Lg 1 .U 1.44 1_72 1.84 2.æ 1 .A2 1 .89 2.47 2.8 1 .a7 í .96
o.o1 0.00 0.01 0.m o.or o.ol 0.01 0.00 0.oo 0.00 0.00 0.m 0.00 o.of ooo
o.æ o.ß o.ß o.æ o.g2 0.t2 0.æ o.ol o.or o.ol oo1 o.o1 o.o1 0.v2 001
o.o2 0.t2 0.t2 0.ol o.o'1 0.t2 0.ol o.o2 0.t2 0.m o.m o.æ o.æ o.ol o.t2
o.æ o.04 0.04 0.v2 0.6 0.æ o.û2 0.ß o.æ o.æ o.G o.o1 0.o1 0.o4 0.o2
o.æ o.m o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.m o.of o.æ o.o1 0.01 o.o1 0.ú2
o.æ o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.m o.æ o.æ o.m om o.æ 0.æ o.m o.m
o.00 o,01 0.00 0.ol o.m o.æ 0.00 0.æ o.æ om 0.æ o.0l 0.m o.m o.oo
o.ol o.æ o.m o.o1 0.æ o.ol 0.01 o.æ oü) o.oo o.û) o.æ o.æ o.æ o.m
o.ol o.æ o.or o.oí o.æ o.æ 0.m o.æ o.æ o.æ o.o1 0.æ oæ o.æ o.ol
o.m o.m o.m o.m o.æ o.ol 0.ol o.ot o.m o.o1 0.m o.of o.0l o.m oo2
0.6 0.06 0.06 0.o4 0.06 0.6 0.03 0.6 0.6 0.æ o.æ o.ol o.o1 0.6 0.(13

o.ß o.æ o.33 0.32 0.33 0.æ o.8 0.34 0.26 0.30 0.æ o.z2 0.æ o.27 0.32



'ãú¿lo. -nv o¿' t¿¡uln,tae oLti¿aâ, na, 2' atatú, tu7ll¡oøsxon¿to'ét*at¿¿,t'

Aa6c2 A35c2ù a¡roc2b A36c2b MÉDut DP Mfx. MÁx. B2ùcl ?qþct B2ùol a2!clp! 82!c'lp! 82!clb B2bolb

o-æ o.o4 0.æ o.11 0.06 0.06 0.æ o.æ 0.6 0.6 0.06 0.06 0.92 0.06 0.13

o.m o.æ o.æ o.æ o.v2 0.æ o.æ o.12 0.æ o.o7 0.6 0.æ o.æ o.o1 0.m

o.æ o.o3 0.oo o.o4 0.ß o.ú2 0.m o.B 0.6 0.04 0.05 0.00 0.ß o.o1 0.ol

53.Æ 53.75 s4.fo 53.80 53.æ 0.62 s1.11 s4.n 53.19 53.33 53.3e s3.25 53.æ 52.41 sl.ss
1.61 1.U 'l,69 1.52 1.66 0.17 1.24 2.10 '1.67 1.75 1.Æ 1.Æ 137 1.4t1 1.58

o.14 017 0.o7 0.16 017 0.05 0.V2 0.æ 0.16 0.15 0.15 0.21 0.21 0.27 0.16

42-æ 42.67 41.47 ß.6 41.A2 0.59 4.52 ß.æ Æ.æ 42.24 42.21 41.19 42.6 ß26 42j3
3.æ 4lA 3.72 3.S 3.17 0.55 2.O1 4.57 3.O7 3.71 3.G 3.51 3.2 3.27 3.U
o.o1 0.o2 0.û2 0.o1 o.co o.æ o.co o14 0.o4 0.æ o.o4 ocI2 006 oco o.o4

o.'10 0.14 0.11 0.11 0.13 0.O4 0.æ o.21 0.21 0.í8 0.æ 0.18 0.18 0.1s O.2.

o.m o.æ o.m 0.26 0.17 0.12 0.m O.45 0.30 0.4 0.26 0.4 0.18 0.16 0.47

o.43 0.13 0.36 0.46 0.Æ O.l8 0.12 0.86 0.86 0.Æ O-32 0.33 0 42 0.65 0.45

o.æ o.M o.oo o.æ o.o4 0.o7 0.æ o.31 0.16 0.æ o.æ o.l3 0.æ o.æ o.m

o.oo o.m o.o1 0.m o.o1 0.01 0.æ o.l2 0.m o.æ om o.o4 0.92 0.m 0.53

o.ù2 0.m o.m ool 0.ú2 0.92 0.00 0.o7 0.6 0.m o.æ o.o1 0 æ o 02 0.m

o.æ o.oo 0.06 0.æ o.o4 0.o7 0,æ o.22 0.m 0.10 0.æ 0.00 0.æ o.æ o.æ

o.ú2 0.6 0.æ o.ú2 0.6 0.6 0.æ o.2 0.æ o.o4 0.6 0.06 0.ol o.m 0.06

o.oí o.æ o.t2 0.m o.ù2. o.æ 0.æ o.12 0.m o.00 0.06 0.06 0.m o.æ o.00

166 1.76 1.56 1.6ô 1.33 0.8 O.84 1.S 1.æ 1.56 1.30 1.Æ 1.36 1.37 1.æ

o.or o.or o.o1 0.01 o.v2 0.0í o.æ o.o7 0.o2 0.M o.Í¿ o.ol 0.æ o.o1 0.u2

101.10 101.10 1m.14 101.83 æ.æ 1.13 96.50 101.85 101.95 100.66 100.01 æ37 1ú¡7 1ú¿7 æ.11

1.b 1.26 1.30 1.Æ 1.27 0.92 1.24 1.31 l.n 1.26 1.26 1.æ 1.25 1.21 1.22

o.o9 0.ro o.æ o.æ o.æ o.ol 0.05 0.11 0.o7 0.æ o.o7 0.æ o.æ o.æ o.o7

o.71 ô.13 0.36 0.73 0.66 0.25 Õ.13 1.10 I 16 0.88 0.54 O.74 0.60 0.8f O.92

2.æ 2j0 2.æ 2.57 2.77 0.30 2.O7 3.37 3.33 3.æ 2.41 2.6 2.24 2.73 2.â

A36c2 a36c2þ Á36c2b a36o2þ !/tÉo¡À Dp Mh. MÁx. B2bc,l BaÞct B2Dol a2lclpÞ B2bclpb B2bclb 82!clþ

o.æ o.m o.æ o.ù2 o.ot o.o1 0.æ o.M o.ol o.o1 0.ol o.ol 0.æ o.o1 0.@

o.oo o.æ o.æ o.oo 0.æ o.æ o.00 0.92 0.æ o.o1 0.o1 0.00 0.m o.æ 0.m

o.of o.oí o.oo o.o1 o.of o.o1 0.m o.o2 0.ol o.o1 0.ol o.m 0.01 0.@ o.m

s.74 9.76 9.77 9,73 9.71 0.æ 9.66 9.78 9.68 9.69 9.74 9.71 9.74 9.6S 9.59

0.16 0.'16 0j7 0.15 0.16 0.v2 0.12 0.21 0.16 0j7 0.14 0.14 0.14 0.15 0.',16

0.6 0.c6 0.92 0.c6 0.06 0.Û2 0.o1 0.@ 0.6 0.6 0,c6 0.o7 0.07 0.09 0.0ô

6.14 6.12 s.s2 6.'15 6.04 0.æ 5.83 6-22 6.n 6.06 6.æ 5.S 6.16 6.32 6.19

2.11 2.24 1.S 2.11 1.71 0.æ 1.6 2.47 1.6 1.æ 1.66 í.89 1.75 1.74 1.67

o.oo o.of o.o1 0.oo o.0l o.ol o.o0 0.o4 0.ol oß2 0.ol 0.o1 0.92 0 01 o.o1

o.@ o.t2 0.t2 0.ú¿ o.t2 0.01 o.o1 0.u o.o4 0.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.u
o.@. o.oo o.æ o.ú2 0.o1 0.ol o.æ o.G o.v2 0.æ o.o2 0.æ o.o1 0.ol o.ß
o.æ o.o1 0m o.co o.ß oo1 o.of 0.6 0.6 0.æ o.o2 0g2 0.ß o'o4 0 cß

o.ol o.æ o.æ o.æ o.m o.æ o.m o.t2 0.oí o.æ o.æ 0.ol o.æ o m 0.00

o.oo o.æ o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.oo o.æ o.æ o.æ o.o1 0.æ o æ 0.11

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0.ol o.ol o.o0 0.æ o 00 0.00 0.00 0 00

o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.m o.o1 0.00 0.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ

" r.æ o.æ o.ol o.m o.æ o.(Ð o.æ o.Ú2 0.ol o.æ o.m 0.o1 0.æ o æ .o,01

o.m o,m o.æ o.æ o.æ o.æ o,m o.g2 0.m o.o o.01 0.01 0m o.o1 0.m

o.M o.o1 0.92 0.M o.M o.v2 0.0í o.o7 0.o7 0.6 0.u o.os 0.04 0.6 0.06

0.26 0.24 0.22 0.27 0.n o.G o.22 0-35 0.T2 0.31 0.26 0.m 0.26 0.31 0.30
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B2Þç2 B2ñ2 B2bA2 Bzbozb B2bA2b A2ÞC2þ ø2bC2Þ g2ß2b ø2!4,a A2!C3 B2ùC3 A2ÞCaD B2ùOrÞ ÉDU Dp
o.or o.'to 0.6 0.53 0.50 0.32 0.50 0.41 0.10 0.o8 0.10 0.27 0st o¡s ol9o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.o1 o.æ o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.ú2 0.æ
o.o4 0.92 0.o3 0.o1 0.ß o.æ o.oo o.o1 0.06 o.cB 0.06 0.æ o.u2 0.u2 0.t2.
53.16 52.s8 53.Æ 52.æ 53.æ 52.68 52.61 s3.æ 52.d2. 53.33 53.01 52.Æ s2.71 52,86 0.471.9 1.43 1.6 1.61 1.54 1.Æ 1.Æ l.60 't.24 1.æ 1.60 1.67 1.83 1.52 0.f5
o.12 0.2. O.la o.æ o.æ o.8 0.æ o.m o.Æ o.l5 0.17 0.31 o.27 0.2 0.06
41.æ 4.13 42.æ 42.11 41.76 42.27 42.70 42.æ 42.æ 42.19 41.A2 42.34 ß.16 42.21 0.74
3.Æ 2.æ 3.11 3.21 3.16 3.Ol 3.15 3.43 2.67 2.U 2.æ 2.æ 2.84 3.æ 0.300.6 o.co o.oa o.o7 0.o4 0.æ 0.06 0.o4 0.10 0.6 0.æ o.û2 0.6 0.6 0.æ
o.'tg 0j4 0.17 0.17 0.14 0.1S 0.16 0j7 0.18 0.17 0.í8 0.n o.l9 0.18 0.92
0.36 0.æ o.oB o.Æ 0.62 0.20 0.60 0.3a o.38 o.æ o.2 0.38 0.26 0.32 0 t6
o.33 0.30 0.Æ 1 .o1 0.73 l.06 0.89 0.73 0.Æ O.38 0.79 0.A7 0.7A 0.6l O.25
o.æ o.æ o.19 0.t2 0.æ 0.00 0.æ o.z2 0.o4 0.m o,15 0.æ o.o4 0.G o.G
o.o1 o.m o.ol o.o1 o.Gt o.o1 o.ot o.æ o.ol o.o1 0.ol o.æ o.ú¿ o.o4 0.12
o.@ o.00 0.o1 0.ß o.m o.m o.oo om o.æ o.m o.o2 0.oo o.oo o.o1 o.o1
o.æ o.æ o.a 0.20 o.of o.12 0.m 0.06 0.v2 0.æ o.oo o.æ o.æ o.æ 0.6
0.06 0.m o.o5 0.æ o.m o.æ o.o7 0.06 0.oo o.æ o.o7 0,6 0.6 0.o4 0.æ
o.m 0.06 0.æ 0.13 0.æ o.12 0.æ o.æ 0.06 o.m o.M o.oo ooo o.æ o.M
1.47 l.n 131 1.35 1.33 1.27 1.33 1.Æ 1.12 1.11 1.æ 1..t8 l.n 1.30 0.13
o.G o.o4 0.o4 0.æ o.t2 0.m o.ß o.vz 0.6 0.ú2 0.t2 0.01 0.92 0.ú2 0.01
99.24 S6.92 1æ.58 1æ.98 100.66 100.55 101.14 101.45 99.37 æ.27 æ.76 1æ.17 101.5.1 læ.18 1.12
1.28 1.31 1.26 1.24 1.27 l.X 1.ß 1.% 1.24 1.26 1.27 1.24 1.22 1.Æ o.æ
o.æ o.o7 0.o7 0.æ o.æ o.o7 0.o7 0.æ 0.06 0.06 0.06 0.o7 0.o7 0.o7 0.ol
o.70 0.50 0.4a 1 .49 1.35 1.26 L50 1 .11 0.85 0.38 1 .O2 1 .26 1 .O4 0.S O34
2.& zæ 2.6 4.ß 3.78 3.66 3.80 3.74 2.æ 2,ú2 3.n 3.s5 s.75 3.06 0.66

92ÞC2 .92þC2 g2Þo2 B2bozb g2bc2b B2tC2b 62ÞC2b B2æ2b 32þCt Ê2!ci¡ E2bC3 B2DC3b B2öCAb mÉDÁ Þp
o.æ 0.01 0.ol o.æ o.o7 0.6 0.o7 0.06 o.ot o.ol o.o1 0.o4 0'o2 oæ o.æ
o.æ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.m o.00 0.m o.oo o.ol o.m o.æ o.oo o.oo o.oo
o.ot o.m o.ol o.00 0.o1 0.æ o.m o.m o.t2 o.o1 o.of o.æ o.æ o.o1 0.o1
9.75 9.72 9.73 9.s3 9.58 9.61 9.60 9.60 9.70 9.76 9.67 9.61 9.58 9.66 0 07
0.15 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.12 0.13 0.16 0.17 o.la o.l5 0.ol
o.o4 0.o7 0.06 o.cg o.fo o.æ o.m o.æ o.ca 0.6 0.06 0.lo o.cg o.o7 0.u2
5.99 5.86 6j2 6.06 5.95 6.æ 6.16 6_æ 6.17 6..tO 6.æ 6.13 6.n 6.10 o 11

1.88 1.56 1.67 1.73 1.68 1.62 1.70 1.84 1.Æ 1.43 t.Æ 1.52 1.53 1.67 0.16
o.t2 0.ß o.ù2 0.o2 0.o1 0.m o.v2 0.01 0.@ o.ol o.o1 o.ot o.o1 o.oí o.o1
o.æ o.ù2 0.G oß o.g2 0.æ o.æ o.(B o.æ o.ß o.æ o.ß o.ß o.æ om
o.g2 0.01 0.or o.æ o.o4 0.01 0.o4 0.t2 0.v2 0.æ o.ol o.ù2 0.t2 0.o2 0.ol
o.02 0.o2 0.o2 0.6 0.o4 0.o7 ().06 0.o4 0.æ o.o2 0.6 0.6 0.06 0.o4 0.o2
0.00 0.æ o.o1 0.00 0.m o.æ 0.00 0.01 0.m o.æ o.o1 o.æ o.æ o.æ o.o1
o.æ o.æ o.æ o.æ o.ot o.æ o.(D o.æ o.æ o,æ o.æ o.m o.æ o,o1 0.ú2
o.00 0.00 0.oo o.ol o.00 0.oo o.oo o.00 0.00 0.oo o.oo o.oo o.oo o.æ o.æ
o.m o.m o.æ o.o1 o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.m o.æ 0.æ o.æ o.æ o.æ
o.ol om o.æ o.ol o.m o.ol o.ol o.o1 0.æ o.m o.o1 0.m o.æ o.æ o.m
o.æ 0.01 0.m o.o2 0.m o.g2 0.m o.m o.o1 o.æ om o.æ o.oo o.æ oo1
o.o4 0.æ o.æ 0.09 0.08 0.o8 0.æ o.o7 0.6 0.u2 0.06 o.oB 0.06 0,06 0.92
o.E o.n o.27 0.47 0.41 0.39 0.Æ O.Æ 0.30 o.Zi 0.33 0.3S O.42 0.3Ct o 07
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ülra. Áx. c16c2 cßaz çl5c2b cl6c2¡b crao2b or6c3 ctscl c16c3 ol6c3b ç16o¡b cl6c¡! c16c3! cl6c4

oor osa o.æ o'6 o.12 0.14 0.(E O.m O.æ 0.6 0.æ O.G O.O7 0.æ 0.06

o.æ o.o9 0.m o.æ o.o5 0.æ o.M o.æ o.o4 0.c6 0.æ 0.6 0 6 0.6 0.o4

o.æ 0.06 0.06 0.6 0.06 0.06 0.G o.æ 0.6 0.Ú2 0 04 0.6 0.G1 0.o9 0.o7

51 æ s3.Æ 53.24 52.æ 52.57 52.æ 51.A4 s2.æ 52.31 52.æ szâ 5212 52.07 52æ 52æ
1 .24 1.83 2.15 2.21 1 .æ 2.16 2.É 2.æ L91 2.U 1 64 1 .94 2.24 1 .44 1 .S
o.12 0.31 0.16 0.14 0.n 0.16 0.12 0.18 0.17 0.14 014 0.16 0.æ 016 018

&.13 43.æ 41-61 41 .æ 44.æ 42.æ 41 .æ 42.92 42.æ 41.67 Æ57 41 79 41 .44 42.æ 43æ

2.æ 3.71 3.06 3.50 3.6 3.M 3.32 2.A5 2.97 3.3í 3.35 4V2 3.Æ 2æ 307
om o.10 o.oa oo7 o.oa o.v2 0.æ o.ß o.o4 0.04 0.o4 004 006 004 0.c6

o.14 0.22 0j2 0.12 0.O9 0.12 0.æ o14 0.12 0.14 0.16 0.æ O.A On O.15

o.æ 0.62 0.33 0.26 0.24 0.Ñ O.X O.21 0.n O.n 01 4 0 12 0 20 0 1 4 0.20

o.30 Lo6 0.4 0.ß o.47 0.Æ o.4 0.34 0.52 0.13 0.o5 0 44 0.æ o 59 0 45

o.o o.22 0.æ o.2. o.æ o.'lo .0.æ o.u o.@ o.æ o.37 0.o0 072 0.æ oæ
o.æ o.53 0.m o.ol o,ol o.v2 0.t2 0.m o.æ o.0l o.ol oæ o.æ oo4 0.ol

0.6 0.6 0.@ 0.6 0.æ o.g2 0.o1 0.æ o.æ o.ß o.oo o 06 0 04 o.o1 o ol
o.oo o.n o.æ o.oo o.æ o.'18 0.m o.m o.æ 0.æ o.00 0.æ o æ o.00 0 æ
o.m o.æ o.o4 0.6 0.æ o.l3 0.M o.0l o.æ 0.æ o.æ o.G oæ o12 0.6
o.æ o.13 0.oo 0,06 0.m o.oo o.m o.oo o.o4 0.00 0.æ 0 00 0.æ 0 01 0 00

1.09 1.56 1.æ 1.47 1.æ l.m 1.Æ 1.n 1.Æ 1.Æ 141 1.69 1.Æ O.æ 1æ
o-m 0.6 0.04 094 o.04 0,ol o.M o.Û2 0.v2 0.v2 0.Ú2 0-Ú2 0 ß o.t2 0.æ

96.92 101.95 1m.11 1æ.æ 102.17 1æ.9 S.64 lOO.17 æ.81 S.76 9748 æ.Æ æ42 gS.m 1@5S

1.21 1.31 1.28 1.26 1.19 1.22 l.X 1.æ 1.æ 1.26 1æ 1 1.24 123 1.19

0.06 o.æ o.o7 0.G o.o7 0.o7 0.o8 0.o7 0.o7 0.æ o.0B 010 0.æ 0.06 007

o.38 f .50 0.81 0.75 0.71 0.60 0.6 0.54 0.72 0.U O ts 056 049 0.73 066

2U2 4.43 3.33 3.52 3.Æ 3.56 3.16 2.77 3.0ô zæ 2.û 2.A6 3.21 2æ 2æ

M¡N. MÁX. Cl6C2 ç16ci2 Cl6C2þ CtSC2pb Ci6C2D Ct5C3 Ct6C3 Ct5C3 Cl6Cab Oi6C3! Cl5C3Þ Cl6C3b Cl6C¿

o.æ o-æ o.oí o.o1 0.u2 0.92 0.ol o.æ o.m o.o1 o.of o.o1 0.01 0.æ o.o1

o.æ o.o'1 0.æ o.oo o.o1 0.æ o.o1 0.00 0.01 0.01 0.00 0.ol 0 01 0.o1 0 01

o.æ o.o2 0.ol o.ol o.t2 0.ol o.ol o.m o.ol o.m o.of o.oí 0.ol o.g2 0.t2

9.s3 9.76 9.6 9.æ 9.64 9.63 9.67 9.70 9.67 9.71 9.72 9.68 9 67 967 9 66

o.12 0.18 0.21 022 0.19 0.21 0.2i O.n O.l9 0.n o.17 0.n o.n o.18 0.19

o.el o.10 0.c6 0.6 0.06 0.6 0.o4 0.06 0,06 0.6 06 0.6 o.co 06 0.06

5.a6 6.92 5.96 6.(}3 6.42 6.æ 6.12 6.Æ 6.22 6.11 5.96 6.13 6.14 6.Zi 6.40

1.4 1.æ 1.64 1.89 1.6 1.65 1.a3 ',f .56 1.ã2 1.81 1.A4 2.N I.90 1.æ 168

o.oo o.æ o.u2 0.o2 0.Ú2 0.oo o.æ o.o1 0.ol o.o1 0 01 0.ol oo2 0.ol o.ol

o.o2 0.M o.g2 0.ú2 0.o2 0.Í¿ o.Ú2 0.@ o.Ú2 0.v2 0.æ o.o4 0.o4 0.æ o.æ

o.æ o.o4 0.v2 0.02 0.u2 0.ol o.v2 0.o1 0.o1 0.0i o.of ool o ol o.o1 001

o.û2 0.o7 0.æ o.co o.ß o.G o.æ o.o2 0.ß o.o1 0 6 0.G o 02 0.o4 0.cß

o.oo o.of o.æ o.o1 0.æ o.ol o.oo o.oo o.ol o.æ o.(B 0.00 0,o1 0.00 0.æ

o.æ o.1l o.m o.oo o.m o.æ o.æ o.æ o.æ 0.æ 000 0.æ o æ o.o1 0.m

o.æ o.o1 0.oo o.m o.oo o.oo o.æ o.00 0.00 0.00 0.00 0.o1 0 01 0.æ o.oo

o.æ o.o1 0.oo o.æ o.ol o.ol o.m o.æ o.æ o.æ o.m o.æ 0.00 0.æ o.æ

o.æ o.o1 0.æ o.oo o.æ o.o1 0.æ o.æ o.æ 0.m o.æ om 0 æ o.o1 0m
o.m o.g2 0.m o.o1 0-m o.oo om o.00 0'o1 0.æ o.æ o m 0.m o.æ o.oo

o.g2 0.æ 0.06 0.6 0.o4 0.u o.o4 0.æ 0.6 0.t2 0.ol o.o4 0 æ 06 0.o4

o.ß o.47 0.36 0.36 0.36 0.37 0.33 0.30 0.33 0.æ O.æ O32 0 33 0.33 0.33



'la.4e.la,enn"oa, u¡u¿ta,la*a4tatas, na,2" aapa'¿lo111¿o,asson¿la' l¿tzïn¿rn

cl6&tb ct6ûtb c12ñ1 ea2hc1 ctt2æl cÀ2ælb c12!Ét6 c12ú,lh c12ò62 c12hc2 c12bc2 c12bc2b c12æ2h

o.cE 0.16 0.12 0.10 0.11 0.æ 0.10 0.16 o.'rs o.æ o.o4 0.4 o.o9 0.16 0.ß
o.æ o.æ o.æ o.(þ 0.6 0.t2 0.m 0.06 0.0í o.æ o.o1 o.G 0.06 0.æ o.æ
0.æ o.æ o.o7 0.08 0.06 0.(Þ o.t2 0.2. 0.06 0.06 0.06 0.o7 0.æ o.æ 0.06

51.57 ú.ü 51.78 52.70 52.æ 5214 52.61 52.62 52.52 53.11 52.æ 53.38 52.e4 æ31 52.47
2.10 1.æ 2.O7 1.84 1.63 1.76 1.73 2.6 1.A2 1.53 1.74 2.10 1.66 1.U l.g2
o.æ o.27 0.16 0.14 0.16 0.n o.18 0.ro o.o7 0.17 0.16 0.15 0.(I, o.15 0.16

39.80 41 .31 4t.æ 41.ß 4t.æ 41 .U 42.É Æ.70 41.27 41 .24 41.æ 41 .U 41 .æ 41.9ì 41 .æ
3.51 2.æ 2.78 3.36 3.Æ 3.S 4.o1 3.52 3.75 3.¿€ 3.6 4.M 3.62 3.26 3.34
o.o4 0.o7 0.6 0.æ o.o4 0.o4 0.6 0.o4 0.m 0.6 0.06 0.o7 0.6 0.06 0.6
o.æ o.21 0.19 0.@ o.o7 0.18 0.æ o.g2 0.20 0.10 007 0.lo 0.26 0.m o.l5
0.16 0.'t0 0.æ o.æ o.o4 0.'t6 0.n o14 0.30 0.G o.34 0.æ o.z2 0.26 0.,t9
o.58 0.60 0.50 0.n o.33 0.4 0.30 0.4 0.33 0.n 0.35 0.2 0.31 0,26 0.37
o.æ o.o1 o.@ o.o2 0.æ o.æ o.m . o.æ o.æ o.æ o.(D o.o7 0.06 0.æ 0.6
o.æ o.0r o.o1 o.æ o.o1 o.m o.æ o.a2 0.o1 o.ol o.tz 0.92 0.lo o.ot o.or
o.ß o.o1 0.92 0'o1 0.oo o.æ og2 0.æ o.o1 0.6 0.o4 0.æ o.æ o.æ oo1
o.æ o.l3 0.æ o.oo o.o4 0.æ o.27 0.06 0.21 0.06 o.ot 0,06 0.oB o.32 0.m
o.ío o,04 0.6 0.c2 0.æ o.m o.m o.æ o.æ o.ol o.æ 0.6 0.14 0.m o.æ
o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.to o.g2 0.æ o.of 0.00 0.ù2 0.t2 0.æ o.æ o.æ
1 .Æ 1 .12 1.17 1 .42 'l .ß I .66 1.69 't .6 1.58 1.47 1.æ 1 .70 1 .52 1 .37 1.41

o.t2 0.æ o.M o.ot o.ú2 0.42 0.ß o.g2 0.æ o.@ o.(r) o.o4 0.æ o.(}3 o.æ
97.13 S38 S.74 S.61 S.S9 99.24 1m.82 æ.14 æ.14 S.78 æ.27 1m31 æ.61 1m.06 æ.44
1.30 1. 1.24 1.27 1. 1.Æ 1.n 1.æ 1.27 1.æ 1.27 1.æ 1.24 1.27 1.Æ
o.æ 0.06 0.o7 0.08 0,6 0.æ 0.09 0.10 0.æ o.G o.o7 0.10 0.æ o.æ o.æ
o.74 0.70 0.58 0.23 0.37 0.60 0.50 0.9 o.æ o.2a o.6s 0.50 0.54 0.53 0.56

3.Æ 3.6 3.n 2.42 2.41 2.æ 2.A2 3.19 2.94 2.æ 2.73 3.11 2.æ 2.41 2.æ

o.or o.o2 0.t2 o.of o.ú2 0.01 0.o1 0.t2 0.ú2 0,01 0.0í o.of o.oí o.u2 0.01

o.æ o.æ o.of o.00 0.ol o.æ o.00 0.01 0.oo o.o1 0.æ o.o1 0.01 o.æ o.m
o.o2 0.o2 0.t2 0.ú2 0.o1 0.ù2 0.m o.m o.ol o.t2 0.92 0.t2 0.t2 0.01 o.g2

9.59 9.60 9.64 9.72 9.72 9.66 9.70 9.64 9.71 9.73 9.70 9.67 9.68 9.7',1 9.67
o.21 0.n o.21 0.'t8 0.16 0.18 0.17 0.n o.'f8 0.15 0.17 0.21 0.'16 0.16 0,19

0.10 o.ce o.c6 0.6 0.c6 0.o7 0.06 0.ß o.ù2 0,06 0.6 0.c6 o.co 0.6 0.6
5.85 6.6 6.16 6.04 6.12 6.09 6.26 5.89 6.æ 5.97 6.92 5.92 5.æ 6.U 6.10

1.æ 1.Æ 1.53 1.83 1.85 2.16 2.14 2.12 2.É f .89 í.65 2.16 r.96 1.75 1.A2

o.ot o.tz 0.92 0.ol o.ol o.ol 0.01 o.ol o.o2 0.ol o.tz 0.v2 o.of o.g2 0.ù2

o.æ 0.04 0.æ o.ù2 0.o1 0.æ o.o1 0.6 0.6 0.e. o.o1 o.t2 0.o4 0.01 o.æ
o.o1 0.01 o.o1 0.æ o.æ o.o1 0.01 o.o1 0.t2 0.01 0.v2 0.a2 0,or o.t2 0.01

o.o4 0.o4 0.ß o.o1 0.o2 o.cg o.g2 0m o.o2 0.o1 0.o2 0.o1 0.92 0.02 0.o2

o.æ 0.æ o.o1 0.æ o.oo o.o1 o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ 0.00 0.m o.m o.æ
o.æ 0,m o.æ o.æ o.oo o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ 0.(D o.æ o.t2 0.æ o.æ
o.ol o.00 0.oo o.00 0.oo o.00 0.oo o.00 0.oo 0.00 0.ol 0.00 o.of 0.00 0.00

o.æ o.ol o.m o.æ o.æ o.æ o.o1 0.æ o.o1 o.æ o.oo o.(þ o.æ o.ol o.æ
o.or o.m o.æ o,m o.m o.æ o.q) o.æ o.æ o.æ o.m o.æ o.ol o.æ o.æ
o.æ 0.01 0.æ o.oo o.æ 0.01 0.æ o.m o.æ o.(0 o.æ o.m oo1 0m o.oo

0.6 0.o4 0.o4 0.ol o.g2 0.o4 0.æ o.æ o.o4 0.t2 0.o4 0.æ o.æ 0.æ o.o4
o.41 0.40 0.3ô o.æ o.n o.v 0.30 0.36 0.æ o.27 0.æ 0.33 0.30 0.æ o.32
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Dp l . fttÁx. D7ñl o7!Æl DTbcr D7bal D7òC2 Dpl49crb DDl4gcrbDpr4oord. Dpt¡l9Cl€ Dpl4tCl€ Dpl,lllcrcDpt¡tgctpt

o.el 0.æ 0.16 0.ß 0.6 0.v2 0.6 0.o7 0.6 0.6 0.(x o.o7 0.04 0.m o.'13

o.G o.m o.æ o.æ o.o4 0.æ o.æ o.æ o.00 0.æ o.m 0.06 0.o4 0.06 o.o1

o.o4 0.æ o.22 0.o1 0.cß o-u2 0.ù2 o.C)¿t o-ß 0.æ 0.Û2 0.o4 0.06 0.ß 0.æ
o.Æ 51.s7 53.38 53.ú2 52.92 53.38 53.08 s2.a4 53.U 53.4s 53.6 æ.æ 52.74 53.25 53.09

o.21 1.53 2.b 1.88 1.41 1.A2 1.80 1.99 1.58 1.44 í.æ 1.64 1.54 1.36 1-4o

0.6 0.o7 0.æ 0.6 0.æ. o.12 0.17 0.26 0.n O.n O.21 0.23 0.16 0.22 0.26

o.s æ.æ 44.æ 41.æ 42.24 42.75 4.6 42.72 41.64 41.92 42.æ 4.s 4.72 4o.¿a 30.89

O.44 2.æ 4.M 3.57 3.41 3.O7 3.S 3.52 4.42 4.æ 4.24 4.æ 4.æ 4.æ 4.Æ

o.v2 0.ù2 0.æ o.Û2 0.01 0.00 0.o1 0.6 0.æ o.o7 0.o4 0.06 0.o2 o.co o.Ù2

o.o7 0.06 0.32 0.12 0.11 0j4 0.12 0.16 014 0.11 0.13 0.',1o 0.10 0.11 O.15

o.ß o.m o.u 0.26 0.26 0.24 0.32 0.32 0.O2 0.16 0.24 0.30 0.06 0.14 0.æ

o.14 o.05 0.60 0.26 0.56 0.26 0.64 0.71 0.58 0.51 0.61 O.58 0.50 0.59 0.n
o.æ o.m o37 0.æ o.o4 0.æ o.æ o.'t4 0.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.27

o.ú2 0.m o.f o o.m o.of o.vz 0.t2 0.æ o.m 0.00 0.m o.Ù2 0,m o.m o.m
o.ú2 0.00 0.6 0.æ 0.00 0.06 0.m om o.@ o.o2 0.m o.o1 0.o2 0.@ 0.6
o.10 0.m o32 0.æ o.m o.æ o.o7 0.æ o.æ o.o1 0.æ 0.æ o.m o.m o.æ

o.u o.æ o.14 0.12 0.11 0j2 0.m 0.æ o.æ o.14 0.o7 0.æ 0.06 0.æ o.00

o.æ o.oo 0.10 0.11 0.01 0.m 0.06 0.05 0.00 0.o2 0.00 0.00 0.ß o.æ 0.00

0.,t8 0.æ 1.70 1.50 1.43 1.æ 1.67 1.Æ í.86 1.æ 1.79 1.70 1.82 1.89 1.85

o.or o.o1 0.o4 0.ol o.æ o.æ o.o1 0.92 0.m o.o4 0.u2 0.æ o.0l o.g2 0.01

1.06 97j3 102.17 SO.82 æ.æ 1@.73 101.92 101.30 1m.17 1æ.43 100.44 æ.38 98.58 S.90 S.0',1

o.æ 't.'tg 1.30 1.27 1.2s 1.b 1.n 1.24 1.2A l.m 1.26 1.32 1.30 1.32 1.33

o.ol 0.06 0.10 0.æ o.0B o.o7 0.æ o.G o.11 0.ll 0.10 0.'f0 0.11 0.1'1 0.11

0.16 0.19 0.81 0.53 0&3 0.51 0.97 1G O.m 0.67 0.85 0.88 0.56 0.74 0.23

0.35 2.æ 3.56 2.71 2.73 2.æ 3.U 3.61 2.Æ 2.8 2.57 2.97 2.& 2.44 2.93

Dp Mí¡, itÁx. o7Þcl D7bci D7!cl D7Þcí D7Þc2 Dpr¡frcrt Dpt4scrÞDpr49cidr Dpr4gclc Dpl49clc ÞÞl49qlcDpl4gcrpl

o.o1 0.æ o.v2 0.(Ð o.of o,m o.ol o.ol o.ol o.of o.o1 o.of o.o1 0.æ o.@

o.m o.æ o.o1 0.æ o.ol o.æ o.æ o.æ o.00 0.æ o.m o.of o.o1 0.01 0.m

o.of o.m 0.06 0.m o.of o.o1 0.m o.ol o.o1 o.of o.o1 o.of o.o1 0.ol o.01

o.o4 9.59 9.73 9.73 9.70 9.73 9.67 9.æ 9.72 9.71 9.72 9.67 9.72 9.73 9.71

o.t2 0.'t5 0.23 0.'19 0.14 0.18 0.18 0.æ 0.16 014 0.14 0.16 0.'f5 0.13 0.14

o.o2 0.@ o. 1 0 0.ú2 0.o7 0.G1 0.06 0.6 0.07 0.o7 0.o7 0.æ o.c6 0.o7 o.co

o.14 5.85 6.42 6.6 6.12 6.16 6.20 6.14 6.m 6.02 6.12 5.81 5.S 5.84 5.77

o.24 1.æ 2.n 1.94 1.A4 1.65 2.14 1.89 2.æ 2.Æ 2.æ 2.16 2.æ 2.43 2.æ

o.ot o.oo o.æ o.m o.00 0.oo o.m o.ol o.00 0.o2 o.oi o.t2. o.00 0.o1 0.o0

o.o1 0.ol 0.6 0.o2 0.v2 0.o2 0.t2 0.æ o.v2 0.t2 0.92 0.æ. o.t2 0.Ù2 0.ß
o or o.æ o.v2 0.92 0.v2 0.o2 0.Ù2 0,ú2 0.00 o.of o.v2 0.t2 0.00 0.ol o.m

o.o1 0.oo o.o4 0.92 0.o4 0.o2 0.o4 0.o4 0,o4 0.G o.o4 0.o4 o.co o.o4 0.o1

o,or o.æ o.æ o.æ 0.00 0.æ 0.ol o.o1 0.00 0.00 0.00 0.m o.00 0.00 0.o2

o.oo o.æ o.û2 0.æ o.æ o.æ 0.m o.æ o.00 0.æ o.æ o.æ o.æ 0.00 0.m

o.oo o.oo o.or o.m o.æ o.o1 0.æ o.o0 0.00 0.00 0.æ o.æ o.00 0.oo o.o0

o.æ o.æ o.o1 0,æ o.æ o.m 0.m o.o0 0.æ o.æ o.æ o.(n 0.00 0.æ 0.00

o.æ o.æ o.ol o.or o.0l o.ol o.m o.æ o.m o.of o.o1 0.æ o.ol o.m 0.00

o.oo o.æ o.o1 0.o1 0.æ om o.01 0.01 0.00 0.æ o.m o.m o.00 0.00 0.m

o.o1 0.o1 0.6 0.æ 0.6 0.æ 0.0ô 0.06 0.04 0.o4 0.6 0.05 0.u 0.6 0.01

o.o4 0.27 0.41 0.27 0.30 0.27 0.3 0.38 0.n o.æ o.m o32 0.æ o.27 0.æ
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Dp113ç'lPl9l1t921a9l4ao2th Dll*22 atlE¡,Cçl DlEaACl r'EAAcl D'tE ,3glbotEt,ælhDtÊ3,ætb o,rÉa,3ç2 wÊg,ta2Þf,'t'aac?þDtE3ßc2Þ o1zicl
0.06 0.01 0.(þ o.o4 0.æ o.æ 0.06 0.æ o.m o.m o.æ o.æ 0.06 0.t2 0.t2
o.m o.or 0.06 0.æ o.m 0.6 0.æ o.m 0.06 0.æ o.g2 0,m o.æ o.ú2 0.æ
o.o1 0.04 0.92 0.06 0.ù2 0.0.1 0.o oo1 0.æ o.o1 0.m o.æ o.o1 0.o1 0.o4
53.71 s2.84 53.3) 52.æ 53.71 53.68 53.81 53.¿13 53.65 53.12 53.86 53.64 53.73 54.æ 50..6

1 .36 1 .83 1 .37 1 .37 1.85 1.66 1 .60 ,t .63 1.80 1.62 1.31 J.38 1.36 1 .ß 1 .A4
o.o8 0.2. o.19 0_11 0.í6 0.14 0.18 0.13 0.21 0.19 0.13 0.O7 o.æ o.o5 0.æ
42.æ 42.01 41.æ 42.æ 42.ß 42.æ 41.ß 41.ß ¿lÍì.æ 41.68 42.9 42.æ 41.79 42.æ 42.24
4.Æ 3,93 4.16 4.51 3.30 3.57 3.04 3.37 3.10 3.46 3.51 3.59 3.66 3.59 2.71
o.ß o.æ o.o2 0.@ o.o2 0.02 o.of o.æ o.ß 0.6 0.ß o.m o.m o.oo o,ß
o.1s o.o7 0.o7 0.24 0.1I o.11 012 0.12 0.14 0.14 0.,t0 0.17 0.12 0.14 0.17
o.æ 0.36 0.12 0.m o.s2 0.18 0.lo 0.26 0.04 014 0..18 0.æ o.r8 0.24 0.46
o. I 5 0.45 0.76 0.& O.5l 0.63 0.48 0.35 0.41 0.70 0.Æ O.50 0.41 0.51 0 6l
o.17 0.'f o o.æ o.ol o.14 0.06 0.æ o.æ o.æ o.24 0.æ o.æ 0.m o.æ o.æ
o.æ o.m o.ol o.g2 0.01 oæ o.o1 0.æ o.ol o.æ o.or 0.æ o.æ o.æ o.æ
ool 0.6 0.æ o.(Ð o.G o.æ o.m o.oo o.@ o.m o.æ 0.06 0.G o.oo o.of
o.u2 0.0í o.m o.æ o.o8 0.,t9 0.m o.æ o.o2 0.16 o.to o.l1 0.æ o,l8 0.æ
o.o7 0.14 0.o4 0.æ 0.06 0.6 0.æ o.m o.o4 0.æ o.11 0.t2 0.æ o.o7 0.06
o.m o.m 0.6 0.m o.05 0.ül o.00 0.m o.m 0.m 0.06 0.06 o.æ o.oo o.oo
1.a7 'f .66 1.75 1.90 1.39 1.50 l.n 1.42 1.30 1.Æ 1.ß 1.s1 1.9 1.51 1.14
o.u2 0.æ o.ol o.or o.ol o.ol o.oí o.ol o.o1 o.t2 0.t2 0.æ o.æ o.æ o.ol
læ.s 100.41 æ.76 1æ.11 101.Æ 101j3 æ.68 æ.38 101.n 1æ.12 100.92100.9í æ.6 101.24 1æ.84
1.26 1.26 1.æ 1.24 1.26 '1.27 1.æ 1.æ 1.X 1.27 1.27 1.26 1.æ 1.2A 1_27

o.'to 0.æ 0.10 0.1'r o.æ o.æ o.o7 0.08 0.o7 0.o8 0.08 0.æ o.o9 0.æ 0.06
O.15 O.81 O.8a 0.68 O.A4 O.8l O.58 0.61 O.¿5 O.84 0.65 O.7B 0.60 0.76 l.æ
f .æ 3.17 2.æ 2.34 3.19 2. 2.42 2.æ 2.æ 3..t6 2.37 2.47 2.14 2.æ 3.39

op'llgctplol4ac2't.o1Lc2'lt fJ1Lc22 DtE3,3ol DrE3,3€| DrE3.3Cl D/E¡,3Cfb D/E3,3CI þ D/E3,3OIÞ DtE¡,rC2 DtE9,3C2b OIÉ?îC2' DtE?,3C2b Flzfj'l
o.ol o.m o.æ o_ol o.æ o.m o.ot o.æ o.æ o.o1 o.æ o.m o.ol o.m o.æ
o.00 0.m o.ol o.oo o.m o.oí 0.00 0.æ o.o1 0.æ o.m o.æ o.æ o.oo o.æ
o.o0 o.of o.o0 o.o1 o.o0 0.00 0.@ o00 0.m o.oo o.æ o.ol o.oo o.oo o ot
9.80 9.66 LT, 9.75 9.æ 9.72 9.74 9.75 9.7 1 9.69 9.76 9.77 9.80 9.77 9.63
o,13 0.18 0.14 0.14 0.18 0.16 0.16 0.16 o.la 0.16 0.13 0.14 0.13 0.15 0.18
o.æ oo7 0.06 0.o4 0.06 0.o4 0.06 0.o4 0.o7 0.06 0.o4 0.û2 0.o1 0.û2 0.10
6.14 6.07 5.96 6.21 6.6 6.05 5.94 5.98 6.15 6.01 6.æ 6.11 6.U2 6.04 6.02 .

2.Æ 2.12 2.24 2.47 1.76 1 .91 ,t .63 L81 ,t .66 1.86 .t .88 I .S 1 .97 I .91 1 .44
o.of 0.00 o.of o,ol o.of o.00 0.00 0.ol o.o1 o.ot o.ot o.oo o.æ o.oo o.ot
o.v2 0.or o.o1 o.Ø o.t2 0.92 0.m o.o2 0.v2 0_02 0.m o.æ o.a. o.v2 0.æ
o.æ o.ù2 o.ot o.v2 0.ú2 o.o1 o.ot o.v¿ o.æ o.oí o.o1 0.ù2 0'o1 0.s2 0.ß
o.o1 0.æ 0.6 0.ß o.æ o.o4 0.G o.o2 0.ß o.o4 0.æ o.G o.ß o.ß o.o4
o.ot o.ol o.æ o.@ o.0l o.æ o.m o.æ o.æ o.o2 0.æ o.æ 0.æ o.m o.m
o.or o,æ o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.û) o.æ o.m o.oo
o.00 0.o1 0.oo o.æ o.ot 0.00 0.æ om o.00 0.o0 0.m o.ot o.oi o.æ o.oo
0.00 0.m o.00 0.æ o.æ o.oí o.(D o.æ o.æ o.ot o.æ o.æ o.æ o.ol o.m'
o.o1 o.o1 0.m o.ol o.o1 0.æ o.æ o.æ o.æ 0.æ o.o1 0.m 0.æ o.ol o.ol
o.æ o.00 0.J1 0.m o.o1 0.m o.00 0.(o o.m om o.0l o.of o.o1 0.æ o.oo
o.o1 0.6 0.06 0.04 0.05 0.6 0.o4 0.@1 0.æ 0.6 0.04 0.05 0.u o.os o.o7
o.n o34 0.27 0.24 0.31 o.8 0.26 0.Æ o.æ 0.31 0.ß o.a o.æ o.a o37
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om o.o+ o.o7 0.æ o.g2 0.07 0.17 0.35 0.18 0.6 0.07 0.æ 0.36 004 0.ß
o.m o.m o.oo o.æ 0.06 0.6 0.æ o.æ 0.6 0.o2 0.t2 0.æ 0.06 0 09 0.æ

o.æ o.ü) o.o4 0.æ o.ol o.Ú2 0.m o.o1 0.ß o.o2 0.Ù2 0.m 0 æ o.o1 0.06

s4.æ æ.15 54.æ s3.63 52.æ 52.Ü 55.23 s1.60 53.68 53.46 0.71 s1 æ ææ 5486 s3.88

L86 1.53 í.39 2.É 2j3 1.64 1.56 2.æ 1.51 1.U O.27 I.31 2æ Oæ O.n

o.n o.@ o.22 0.30 0.ú2 0.æ o.24 o.la o.n o.17 0.ß o.g2 0 30 0.o4 0 lo
43.æ 41.26 42.9 41.14 41.9 Æ.æ 42.24 42j0 41.æ 41s2 o84 3s.89 rf3 S 41.42 37.a4

2.æ 4.'13 3.71 3.æ 4.27 4.n 4.11 4.æ 4.41 3.A2 0.51 2.71 4æ 5.73 5 42

o.o7 o.co 0.6 0.û2 0.92 0.o1 0.o1 0.m o.æ o.o2 0.92 0.m oo7 0.æ oco
o.2 0.06 0.16 0.15 0.16 0.16 0.14 0.13 0.n O.13 004 006 0.24 0.o1 0ß
O.2o o.ù2 o.O4 O.2 0.36 o.2. o.æ 0.26 o.m 0.19 o12 o.æ 0¿{6 OZ2 Oæ

o.75 0.26 0.61 0.61 0.53 0.Æ O.25 0.64 0.78 0.51 0.16 015 074 Oæ O.æ

o.æ o.m o.æ o.o4 0.oo o.g2 0.06 0.14 0.m 0.6 0.æ o.m o.27 0 æ o.m

o.æ o.of o.æ o.oí o.æ o.o2 0.08 1.21 0.æ O.O4 0.æ O.æ 1.21 0 m OO7

o.ß o.o og2 0.m o.oo o.G o.o1 0.6 0.o2 0.o2 0.92 0.m o 06 0'ol o.l a

0.16 0.06 0.æ o.æ 0.'16 0.06 0.æ o.oo o.z2 0.6 0-o7 0.oo o.22 0.æ o.m

o.g2 0.o7 0.æ o.æ oj4 0.6 0.o4 0.6 0.00 0.6 0.6 000 0j4 0m o.æ

o.oo o.oo o.oo o.o4 0.M o.m o.o4 0.00 0.M o.o2 0.æ o.00 0.11 0.11 0.o1

1.21 1.74 1.56 l.U 1.80 1.Tl 1.73 1.70 1.85 1.61 022 1.14 l.S 2.41 2.24

o.G o.s2 0.ú2 0.o1 0.0í o.ol o.o1 0.æ 0.m o.ol o.o1 0.oo o.o4 0.æ o v2

1G.60 1oO.S fû2.34 'fOO.56 1m.76 æ.Of 1t2Á4 101.æ læ.43 1m.57 1.12 S.01 1ß60 1æ.59 S79
't.24 1.v 1.æ 1.30 1.27 1.30 1.31 1.n 1.30 1.æ 0.æ 1.23 lU 1.31 142

o.o7 0.lo o.æ o.æ o.lo o.'lo 0.lo o.lo o.11 0.æ 0.01 0.06 0.11 0.14 0.14

o.s o.m 0.65 0.83 0.89 0.70 0.25 0.90 0.78 0.70 c22 0.15 1 0B O 3l O 11

3.30 2.æ 2.47 3.õ 3.47 2.â 2.37 4j9 2.æ 2.77 0.49 1.æ 4.19 0.58 0.æ

Fi2aal ?l2actb FtzACtþ Fl2Ac2 F..2AC2 7t2ac2b Ftzac2b Í128ç3 Fl?sca MÉOl]{ DP Míx. MAX. llÞC2 F'þC2

o.æ o.æ o.ol o.æ o.oo o.o1 0.s2 0.05 0.v2 0.oí 0.01 o.æ 0.(F o.o1 001

o.oo o.æ o.oo o.æ o.ol o.ol o.oo o.æ o.æ o.æ o.æ o.o0 0.01 0æ 0.00

o.o2 0.00 0.ol o.m o.oo o.ol 0.m o.m o.ol o.of o.m o.æ oa2 0.m o.Ù2

9.66 g.7g s.73 9.63 9.69 9.66 9.71 9.33 9.68 9.70 0.æ 9.æ 9.80 994 9 89

0.18 o.rs 0.13 0.æ o.21 0.16 o.l5 0. O.1s 0.16 0.æ o.13 0.Æ oo1 oÚ2

o.o7 o.cB o.o7 0.lo o.o1 0.æ 0.6 0.06 0.o7 0.06 0.02 0 01 0,10 0.o1 0 cß

6.'f I 5.75 5.S 5.A4 6.0í 5.a6 5.87 6.01 5.90 6.0l O.12 s.T7 6.21 5.99 5 49

1 .51 2.17 1 .94 2.O7 2.31 2.27 2.13 2j5 2.æ 2.6 0.m 1 .44 2 47 3 07 2.94

o.o2 0.ol o.o1 0.01 0.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0.ol oo1 0.@ oa2 0.00 001

o.o4 0.0í o.ß o.æ o.æ o.æ o.g2 0.Ú2 0.æ o.o2 0.ol o.o1 0.M o.æ o.ol

o.o1 0.æ o.æ o.ol o.Ù2 0.ol 0.m o.o2 0.00 0.01 0.o1 0 00 0.æ o.o1 0.o1

0.6 0.o2 0.o4 0.o4 0.0ô o.cB o.o1 0.o4 0.6 0.cß oo1 0.o1 0 6 0.o1 0.00

o.oo o.æ o.oo o.oo o,oo o.æ o.m o.o1 0.00 0.æ o.o1 0æ o.a2 0.00 0.æ

o m o.m o.æ o.m o.m o.æ o.Ù2 0.24 o.of o.ol o.M o-m o.24 0æ oo1

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.of o.m o.of 0.00 0.00 0.00 0 00 001 0.00 0.æ

o.ol o.m o.oo o.æ o.o1 0.m o.m o.æ o.o1 0.00 0.æ o.æ o.o1 0.æ 0 00

o.m o.o1 0.ol o.of o.ol o.æ o.æ o.m o.æ 0.00 0.m o.m o.o1 0c! o.o'1

o.oo o.m o.oo o.o1 o.o1 0.o1 0.01 0.00 0.01 o.00 0.æ o m ool 0.01 0m
0.06 0.o2 0.04 0.05 0.06 0.o4 0.01 0.06 0.6 0.o4 0.ol o.o1 0.o7 0 92 0 01

o.34 0.n o.27 0.36 0.31 0.34 0.m O.43 0.31 0.æ 0.6 0 n o.43 0.06 0.æ



Á¿la,eonv as, u¿uha¿ua,o¿,ti¿ø& n& 2- atafa, ¿a,,lnþ,o6c"k,!a,Ztelaôh¡a1.

t'7bc2 17bc21 F7bC22 F7ñ2a F'ba1l ABj l¡rygt F7¡Ea2 ÍtbÉgo l.tþc? rlbc! Fröc3 'itæ4 I'7bc4 F¡þel
o.o4 o.ß o.m o.æ o.3o o.æ o.v¿ o.æ o.æffio oJ3
o.o4 0.ol 0.06 0.m o.æ o.o7 0.æ o.o4 0.æ 0.06 0.o4 0.oo o.æ o.æ o.æo.c6 0.06 0.æ o.o7 0.02 0.æ o.æ o.æ o.æ o.æ 0.06 o,oa o.o7 0.æ o.æ
s4.æ 54.78 g.r2 g.B æ.42 g.ú 9.3't 610 54.æ 54.76 52.æ 52.74 52.41 s2.æ 53.8s
0.19 0.13 0.18 0_2.1 O.(I} O.O7 0.ß o.æ o.n o.lo o..to o.27 0.24 0.2s o.2,1
o05 0.09 0.11 0.o7 o.04 0.6 0.12 0.06 0.17 0.05 0.06 0.æ o.o9 0.o7 0.lo
æ.n Æ.o7 æ27 æ.æ 4.Æ Æ.O7 37.57 3s,S9 37.n æ.Æ 41.27 æ.81 37.08 æ.84 3s.¿t3
5.46 4.76 s.n 5.63 5.33 s.41 4.37 5.6 4.79 s.12 4.Æ 41A 5.æ 3.26 4.22
o.ß o.of o.ß o.m o.o2 0.m o.of o.o1 0.oo o.o1 0.o1 0.o2 0.m o.of o.o1
o.ø2 0.01 o.ot o.o4 0.æ o.ß o.æ o.m o.ol 0.6 o.dl o.o1 o.o1 o.el 0.olo.æ o.m o.æ o.æ o.la o.æ o.æ o_10 0.æ o.æ o.m o.10 0.æ o.æ o.o80.6 0.o0 0j2 0.æ o.æ o.æ o.17 0.æ o.oo o.oo o.oo o.l3 0.o7 0.oo o.12
0.06 0.0í o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ 0.13 0.æ o.o2 0.14 0.æ o.m o.m
o.g2 0.06 0.æ 0.06 0.6 0.æ 0.6 0.G] O.O4 0.6 0.O7 0_t7 0.6 0. 

.t o o.o4
0.26 0'33 0.: o.æ o.æ o14 0.3f O.ß O.35 0.æ O.40 0_26 0.26 0.31 0.37o.æ 0.00 0.19 0.2 0.æ o.'t2 0.o7 0.æ o.oo o.17 0.æ om o.æ o.oo o.o2o.ol o.g2 0.æ o.o o.æ o.o1 0.æ o.ú2 o.æ o.o8 0.09 0.o1 0.æ o.oo o.æo.t2 0.m o.m o.æ o.to o.lo 0.06 0.o1 0.00 0.oo o.ß o.oo o.m o.o4 0m
2.æ 2.æ 2.19 2.37 2.24 zæ 1.A4 212 2.92 216 1.89 1.76 2.10 1.37 1.77o.ol o.ol o.u2 0.æ o.o1 0.æ o.æ o.oí o.oo o.æ o.oo o.or o.û) o.ol o.m
97.87 S.3s .72 $Á4 100.æ 98.61 .75 97.æ. SÆ.ß 97.11 97.41 .19 æ.27 .O2 (6.a7
1.39 1.37 1.42 1.4 1.37 1.37 1.45 1.ß 1.Æ 1.ß 1.m í.36 1.41 1.31 1.4o14 0.12 0.14 0.í5 0.í3 0.13 0.12 0.,t3 0.13 0.,t3 0.11 0.11 0.13 0.08 0.110.6 0.m o12 0.æ o.38 0.æ o.æ o.10 0.m o.æ o.æ o.z3 0.o7 0.oo o.n
o.52 0.35 0.74 0.6,2 0.99 0.ß o.94 0.70 0.71 0.83 0.42 o.El 0.56 0.55 0 74

nrc2 17bÈ2t 1:rÞç22 t7bc23 rrbcz4 77rc26 FrbCS'r 7!tæ?2 Ê7bc33 Í7rcg Ftbc? Fzbc? r?Þ(,. F7bA4 F7ÞOt
o.o1 o.æ o.m o.æ o.o4 0.o o.æ o.æ o.o1 o.æ o.m o.oo om oot o.o2o.of o,m 0.01 0.æ o.ol o.of o.o1 0.01 0.oo o.ol o.ot o.oo o.m o.m o.m
0.01 0.o1 0.o2 0.o2 0.m o.ol o.@ o.u2 0.92 0.o2 0.o1 0.o2 002 0.o2 0.o2
9.90 Lg2 9.8a 9.91 9.88 9.94 9.87 9.89 9.87 9.S s.s2 9.88 9.90 9_89 9.89
o.t2 0.0í o.v2 0.t2 0.01 o.ot o.v2 0.æ o.t2 0.o1 o.ol o.æ o.t2 0.ß o.t2
o.o2 0.cß o,o4 0.02 0.o1 o.o2 0.o4 0.v2 0.06 0.o1 0.o2 o.co o.æ o.o2 0.6
5.62 5.74 s.so 5-49 5.7O 5.74 5.3s S.¿ß 5.36 S.Æ 614 5.75 5.s4 5.ss S.s7
2.æ 2.æ 2.79 3.M 2.ü 2.Ð 234 2.68 2.5 2.73 2.& 2_31 2.7s 1.82 2.Ao.ol o.oo o.o t o.oo o00 0.æ o.m o.oo o.oo o.æ o.oo o.oo o.oo o.m o.oo
0.æ 0.00 0.æ o,ol o.æ o.æ o.of o.æ o.oo o.o1 0.m o.æ o.æ o.o1 0.m
o.æ o.æ o.(Ð o.æ o.o1 o.o o.ol o.ol o.æ o.m o.m o.o1 0.(D o.æ O.O1o.m o.m oof o.æ o.o1 0.æ o.01 0.oo o.m o.oo o.æ o.ol o.oo o.m oo{
0.00 0.æ o.æ o.m o.æ 0.æ 0.00 0.ol o.ot o.o2 0.oo o.of o.æ o.æ o.m
o.æ o.of o.t2 o.ot o.o1 0.m o.o1 o.v2 o.ot o.o1 o.ol o.v¿ o.o1 0.v2 0.o1
o.M 0.6 0.o4 0.æ o.ol o.g2 0.6 0.o4 0.6 0.æ o.o7 0.&t o.o4 o.05 0.06
0.æ o.æ o.of o.ol o.æ o.æ o.æ o.æ o.oo o.ol o.o o.æ o.oo o.oo o.mo.el o.æ o.m o.æ o.æ o.(D o.æ o.m o.æ o.ol o.oí o.oo o.ol o.æ o.o-om o.o0 0-m o.m o.o1 0.o1 0.o1 0.oo o.m o-m o.o1 0.m o.oo o.o1 o.m0.m o.æ o.ot o.æ o.t2 0.m o.v2 0.ol o.æ o.m o.æ o.ù2 0.æ o.æ o.ol
o.o7 0.06 0.10 0.o8 0.1't 0.06 012 0.@ o.12 0.09 0.o7 0.lo o.æ o.o9 0..t1
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F7ba1 Fl'6clÞt F128c3bt Ft2ac3Þt Fl28c3!t MÉoul DP it¡|. MÁx. 9t49o2l gtLc22 ol19c23 Il4rc21 at1rc26 Ê'tttsc2s
-iß oo4 029 ol3 o.ß o.o7 o.æ o.æ o.æ o 1s o.æ ou o æ 0.6 o.m

o.æ 0.06 0.12 0.æ o.æ o.æ o.o4 0.m o12 0æ o.o4 0.v2 0 æ o'o oæ
o.o7 0.æ 0.6 0.Û2 0.Ú2 0.06 0.G o.m oæ oo4 013 0'16 015 011 013

53.n #.57 6.54 ú.67 æ]1 54.12 1.æ 52D æ.71 5467 54-72 52æ 53æ 53í2 53æ

o.æ o.14 0.o7 0.11 0.æ 0.',16 0.07 0.o7 0æ o72 0.39 0.Æ o41 032 034

0.6 0.o7 0.06 0.æ o.t¿ o.o7 0.u o.æ o17 0Ú¿ 0.06 0Û2 0o2 06 06
æ24æ'(ß/tr.æ41'57¿10'3639'301'æ37ß41'a2s'go36.5937.3836.8s37.5237.4
3.8S 5.74 5.Æ 5.æ 5.12 4.6 0.6 3.26 5.74 5.æ 5-b 49 537 5 4€ì 526

o.æ o.@ o.o4 o.co o.o2 o.of o.o1 0.m oo4 0m o.o1 000 092 0m oo1

o.ß o.m o.ol 0.6 0.o4 0.o2 0,(}2 0.æ 06 0.æ o.æ om oæ og2 ().(E

o.æ o.M o.oo o.m 0.06 0.o4 0.06 0.æ on o12 0.12 0.æ om og2 016

06 0.I5 0.a o.oo o.æ 0.06 0.06 000 0.20 0.00 0.o0 0n oæ 06 ()æ

o.10 0.æ o.oo 0.06 0.æ 0.6 o.ß o.æ oæ o.l5 0Û2 0.04 0.19 0æ oß
0.13 0.18 0.M O.Ol O.(}3 0.06 0.04 0.OO Ol8 0.t2 0.06 020 0í3 0G 0.06

o.24 0.11 0.12 0.12 0.12 0.22 010 0'o1 040 0ß o0ô oo4 004 006 0G
o.ß o.11 0.m o.o4 0.u o.M o.o7 0m o.22 0.00 0'0ø. om o14 0m om
o.æ o.æ o.o4 0.11 0.ol o.æ o.M o.æ o.11 0.æ oæ o.m oæ o'm o.m

oæ o.oo o.M o.oo o.v¿ o.æ o.ß o.oo o11 0.00 06 0m o'æ om om
1.æ 2.42 2.31 2.22 2.15 2.æ O.27 1.37 2.42 2.52 221 ',l.S 2.26 2æ 222

o.o1 0.ol o.v2 0.o2 0.ol o.o1 0.0í o.m o.Ù2 0.ol ool o æ o'ol om ool

s'56æ.7610o'æ1æ'6æ.7897.412,13s'27100'694.a7æ'a2€'7194'5994'86s4-94
1.36 1.æ 1.37 1.34 13a 1.38 0.6 1.m 145 1s2 152 1.41 1Æ 142 1ß
o.to o.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.92 0.æ o.15 0.'17 0.15 012 0'15 015 014

0.6 0.19 0.ú2 0.m oæ o 10 0.ll o.oo o38 c 12 c 12 0.n om oo7 0 f 6

0.45 0.61 0.67 0.Æ o.s7 0.63 0.17 0.35 0.æ o.77 0 84 0 88 1 @ O 5S O 79

F¡óaq 2acgþt Fr28c3bt Ftz8c3þt pl28caör MÉDn Dp ttiil. üÁx, ol4lc2l a149c22 ot49a23 al49c24 at149c26 o't1sc2Ê

-õ.æ oõr oo4 oo2 o.ot o.ol o.o1 o.oo oM o.vz o æ o 0l o01 o m om
o.oo o.o1 0.@ o.æ o.æ o.oo o.ol o.æ o.o2 0.æ 0 01 0 00 0'æ o m om
o.t2 0.m o.o'f o.ot o.oo o.o1 0.01 0.æ o.Ú2 o.of 0.æ o 04 004 0æ oß
9.9r 9.Ð 9.89 9.S 9.94 9.æ O.O2 9.87 9.S 9.91 9.88 9.A4 9 85 9 S 9 88

o.oí o.o1 o.ot o.ol o.ol o.t2 0.01 0.ol oæ ot2 004 0.M 004 0ß oo4

où2 0.o2 0.02 o.co o.o1 0.Ù2 0.01 0.æ 0.06 0.o1 0.o2 001 001 oo2 002

5.7A 5.62 5.70 5.a7 5.69 5.66 0.n 5.36 6.14 514 5.12 5.53 5 æ 5 æ 5 Æ

2.14 3.ù2 2.æ 2.7A 2.70 2.æ O.32 1.A2 3.O7 3.21 2A2 2.æ 2.æ 2 99 247

o.ol o.ol o.ol o.ol o.ol o.oo o.oo ooo o ol 001 0.o0 000 00,l ooo ooo

o.æ o.æ o.æ o-ol o.ol o.æ o.æ o.m o ol 0.00 0 m o.m oæ oæ o¡l
o.æ o.æ o.m o.æ o.m o.æ o.oo o.oo oo1 o.of o.0l o æ o'm o æ ool

o.m o.o1 0.oo o.m o.oo o.oo o.æ om oo1 0Ú o00 0'o1 0m om om
o.oí o.æ o.æ o.oo o.ol o.æ o.of o.oo oe ool om oæ ool om om
o.æ o.ß o.ol o.æ o.ol o.oí o.ol oæ o.æ o.æ o.o1 004 0æ o02 001

o.M o.o2 0.o2 0.o2 0.Ú2 0.o4 0.o2 0.oo o.o7 0.00 0.o1 001 001 ool o01

o.æ o.æ o.m o.æ o.æ o.æ o.æ o.æ o.of o.æ o.æ oæ o-01 0m om

o.m o.æ o.oo o.ol o.æ o.æ o.æ o.æ ool o æ oæ o.æ 0 æ om o.00

o.oo o.m o.æ 0.6 0.m o.m o.oo o.oo o ol 0m o.0l oæ oo1 0æ oo0

o.m o.o1 o.oo o.æ o.o1 0.o1 0.ol o.æ o.o2 0 01 o.o1 0.ol 0.æ om ool

006 0.o7 0.10 0.6 0.6 0.ß o.Ú2 0.6 012 0.æ o11 0.11 0.13 0'æ 011
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MÉplA pF Ml . irÁx. rilÉoh Dp mÁxñro Ml ffio
0.6 0.06 0.æ o.15 0.08 0.10 0.63 0.00
o.æ o.ol o.æ o.o4 0.02 0.03 0.12 o.o0
o.12 0.o4 0.o4 0.f6 0.04 0.03 0.22 0.00
53.63 0.73 52.æ 54.67 6i.23 0.88 66,71 61.11

o.35 0.o7 0.2. o.41 1.12 0.61 2.æ 0.07
o.M o.o2 0.q2 0.06 0.15 0.07 0.31 o.o0
æ.74 O.A4 æ.æ 37.52 47.36 1.56 11.2A 35.69
5.31 O.Æ 4.æ 5.æ 3.67 0.85 6.99 2.O1

o.o1 0.o1 0.m o.g2 0.03 0.03 0.14 0.00
0.01 o.ú2 0.æ 0.6 0.12 0,06 0.32 0.oo
o.o7 0.o7 0.æ 0.16 0.18 0.14 0.62 0.00
o.M 0.08 0.00 0.n 0A1 0,21 1.06 o.oo
o.o7 0.o8 0.æ o.l9 0.05 0.08 0.37 0.00
0.09 0.06 0.ú2 0.20 0.03 0.Í 1.21 o.O0

0.6 o.o1 o.ß 0.06 0.04 0.08 0.40 0.oo
0.æ 0.6 0.m ol4 0.05 0.07 0.32 0.00
O.æ O.0l O.m O.æ o.lt¡l 0.0¡l 0-22 0-00
o.ù2 0.æ o.æ o.æ 0.02 0.03 0.13 o.oo
2.73 0.n 1,90 2.52 1.U 0.36 2.52 0.84
o.ol o.ol o.æ o.ol 0.o2 0.01 0.07 o.0o
94.47 0.56 5i.71 94.94 99.32 1.99 103.60 9112
1.Æ 0.6 1.41 1 .52 1.29 0.06 1,62 1,19
o.14 0.01 0.12 0.17 0.09 0.02 0-17 0.06
o.11 0.o7 0.00 0 20 0.59 0.33 1.50 o.o0
O.A3 0.16 0.59 í.æ 2.17 0.9/t 4.43 0.35

MÉD|A Dp üí . i!Áx. MÉDiÀ svto pÄDi ÁxMo Ml¡lvro
o.o1 0.ol o.(D o.v2 0.0t 0.01 0.08 0.00
o.oo o.æ 0.00 0.ol 0.00 0.00 0.02 o.oo
0.ß o.ol o.of o.o4 0.01 0.01 0.06 0.00
9.88 0.æ 9.84 9.91 9.73 0.'10 9.95 9.33
o.o4 0.01 0.92 0.o4 0.14 0.06 0.26 o.ol
o.o1 0.01 0,or o.v¿ 0,06 0.02 0.10 0.00
5.35 0.18 512 5.53 6,97 0.23 6.12 5.12
2.ß O.24 2.Æ 3.21 1.98 0!45 3.21 l.Og
o.o0 0.o0 0.oo o.ol 0.01 0.01 0.04 0.00
0.00 0.æ o.æ o.o1 0.02 0.01 0.06 0.oo
o.m o.m o.00 0.o1 0.01 0.01 0.04 0.00
o.m o.of o.00 o.of 0.03 0.02 0.07 o.0o
o.00 0,ol o.æ o.o1 0.00 0.01 0.03 0.00
o.o2 o.ot o.m o.o4 0.01 o.02 0.24 0.00
o,ol o.00 0.æ o.ol 0.01 0.01 o.07 o.oo
o.æ o.o0 0.m o.or 0.00 0.00 0.01 0.00
0.m o.æ o.oo o.00 0.00 0.00 0-02 o.oo
o.m 0.m o.m o.o1 0.00 0.00 0.02 0.00
o.ot 0.00 0.æ o.o1 0.04 0.02 0-09 0.00
o.ro o.ù2 0.æ o.13 0.27 0.09 0.17 0.05



c
c
c
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Label o=F F Nao Mgo Al2o3 slo2 P2o5 cl cao Mno Feo sro Bao
cad3epll l.3O 3.11 0.16 0.m o.æ o.81 30.75 0.ß 50.26 o.æ o.73 2.96 O.0O

ad3epl1 1.35 3.22 O.12 0.æ 0.æ o.EO 4O.1O 0.æ 51.67 0.16 O.æ 3.Ol O.Ù2

ad3epl'l 1.36 3.24 O.l3 0.0O O.æ O.74 4.19 O.O2 51.73 0.m 0.06 314 0.00
ad3eptl 1.35 3.22 o.12 0.æ O.O1 o.U æ.32 O.m 51 86 Oæ 06 2.77 om
a&pl1 1.r2 3j5 o.12 0.m O.æ 0.74 39.€8 o.ß 52.21 O.æ 0.16 2.62 o.m
MÉD|A 1.34 3.19 0.13 0.00 0.00 0.79 39.81 0.01 61.55 0.04 0.24 2.90 0.00
oP 0.02 0.06 0-02 0.00 0.00 0.04 0.3õ 0.01 0.76 0.07 0'29 0.21 0.01

M¡N. r.30 3.11 0.12 o.oo 0.00 0.7¡t 39.32 0.00 6{r.26 0.00 0.00 2.62 0.00

MÁx. r.ao 3.24 0.16 o.oo o.0l 0.8it ¡l{).19 0.03 62.21 0.16 0.73 3.11 o.02

adlSsgpt1 1.s9 3.79 O.ol 0.m o.m 0.05 41.90 O.æ 56.70 0 6 0 15 o.o7 o.æ
adl35gpll l.æ 3.81 O.m 0.m O.Ol 0.æ ¿{O.88 O.G 55.79 O.m OO7 O.2O O.0O

ad1æpl4 1.æ 4.O2 O.0O 0.04 O.O5 0.01 40.76 O.æ 55.45 O æ 0 15 O l8 O.m
aúmd4 1.!4 3.19 O.11 0.m O.lO O.æ 4.A7 O.æ 54.55 O.O0 0.06 O.13 O.0O

ad12ßpl4 1.æ 3.71 o.05 0.m o.æ O.@. Æ.ß o.û 56.æ O.0O 0.06 o.28 O.æ
a nd4 'l.71 4.O7 O.æ 0.m O.æ 0.m 40.84 0o1 56.',t 1 O.æ O.æ O.æ O.æ
aúnd4 1.53 3.63 O.O2 O.m 0.G 0.m 41.',15 0.01 56.æ O.0O O.O7 O.O8 O.0O

ad1æplí 1.æ 3.57 0.06 O.æ O.ù2 0.05 41.18 O.O2 55.25 0æ OO1 0.06 0m
a md4 1.û 3.57 O.æ 0.m O.V2 O.U 41.12 O.æ 55.31 0.05 0.18 O.æ O.m
MÉDÍA l-s6 s.71 0.03 o.0o o.o2 0.02 iql.93 0.01 66-74 0.01 0.09 0.11 0.01

DP O.lO 0.25 0.03 0.01 0.03 0.02 0.47 0.01 0.59 0.02 0.06 0.09 0.01

MÍN. 1.94 3.19 o.0o o.oo 0.00 0.00 40.23 0.00 54.55 0.00 0.01 0.00 0.00

MÁx. 1.71 4.07 0.11 o.ø 0.10 0.05 41.90 0.03 56.70 0.05 0.18 0'28 0.03

\ad42bp? 1 .n 2.æ O.t2 0.01 O.O4 O.X 42.æ O.æ 54 09 O.æ 0 æ 1 .Æ O æ
ad42bpl5 L23 2.94 O.OO 0.m 0.æ 0.26 41.79 0.Û2 55.'13 OOI 0.Û2 '1.59 O.m
ad42bpl5 1.21 2.87 O.14 O.m O.æ O.15 41.63 O.U2 U.V2 O.û O.0O 1.5'l 0 01

MÊDIA 1.22 2.51 o.O5 o.O0 0.01 0.22 11.99 0.01 U.11 0.00 0.04 1.62 0.00

DP O.O2 0.04 0.08 0.01 0.02 0.06 0./t9 0.01 0'62 0.01 0'05 0.06 0.01

MfN. o.o2 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.59 0.00 0.00 1.48 0.00

MÁx. 1.71 2.94 0.16 0.0¡1 0.'10 0.84 i12.55 0.03 56.70 0.16 0.73 1.69 0.03

adtæpl4 1.æ 3.O7 O.O7 0.æ O.Ol O.æ 41.79 O.t2 54.æ On 0.O1 1.61 O.m
aúmd1 1.17 2.78 O.l8 0.m O.æ 0.18 41.84 O.æ 53.15 O.05 0.0O 1.9O O.0O

ad12apt1 1.19 2.a3 0.19 O.æ o.m o13 41.37 0.æ 53.s2 o.æ 000 177 O0O

ad12€¡d1 1.æ 2.æ 0.18 O.M O.æ O.24 4.æ O.O1 53.46 O.æ O.æ 1.60 O.t2
adl3Æ{Pll 1.24 2.94 O.17 O.æ O.t2 O.12 40.8a 0.01 54æ O.14 Oæ 171 O0O

adl3F{/ptl 1 .n 2.92 O.G O.æ O.0O O13 41.54 0.æ 54.08 O 0O O.(Il í .6 O O0

ad11bpl4 1.17 2.7a O.17 o.04 o.t2 0.38 41.39 0.01 s3.78 0lO 0.06 I 38 Oæ
ad11bpl4 1.æ 2.57 O.17 o.m o.ú2 o.æ 41.2 0.æ 54.æ Oæ O.0O 1 4 Oæ
ad13F{/pL 1 .17 2.79 0.æ o.m o.æ 0.16 Æ.97 0.C6 53.'{6 0 00 0 13 1 .51 O æ
MÉDIA Lt8 2.9 o.l3 0.01 0.01 0.22 41.32 0,01 63.81 0.07 0.o2 1.62 0,00

Dp 0.07 0.16 o.o7 o.o2 0.01 0.10 0.36 0.02 0.14 0,07 0.05 0.17 0,01

MiN. Log 2.67 o.0o 0.oo 0.oo 0.12 ¡10.88 0.00 63.15 0.00 0.00 1.38 0'00
MÁx. 1.29 g.o7 o.l9 o.o4 o.o3 0.38 41.u 0.06 t1.38 0'20 0'13 l'90 0.02

adl36gpli 1.33 3.17 o.æ 0.æ O.æ Oj3 Æ.Æ o.05 53 92 O.0O O.12 1.61 O.0O

ad'l 35gp12 1 .37 3.X o.17 o.æ O.g2 Ojs 41 .51 o.m 53 56 o.æ O. l O 1 75 O.æ
adl4ptt 1.27 3.t2. o.r3 0.6 O.æ o.z2 Æ.æ o.02 54.06 o.m 0 10 1 57 O.0O

MÉDt^ 1.27 3.02 0.23 0.05 0.00 0.22 40.99 0.02 54.08 0'00 0'10 1'67. 0'00

DP 0.05 0.12 0.08 0.03 0.01 0.05 0.66 0.03 0.28 0.00 0.01 0.09 0.00

MiN. 1.27 3.02 o.o8 0.00 0.00 0.13 ,10.40 0.00 63.66 0'00 0.10 1.57 0.00

MÁx. 1.17 3.25 0.23 0.05 o.o2 0.22 41.61 0.05 54'06 0'00 0.72 1.75 0.00

ad11bpl4 1.& 3.54 O.O4 0.06 O,O7 0.3O 37.59 0.01 53.85 O.m O.0O O.50 O.OO

adllbpl4 1.Æ 3.s3 0.6 O.l5 o.o7 0.30 3a.81 0.6 U27 ool o.m o.3s o.os
adllbplí 1.45 3.46 O.O4 0.13 O.æ 0.'16 38.æ O.æ 5332 OV2 Ool1 O53 O0O

ad11bpl4 1.Æ 3.56 O.æ 0.6 o.O7 o.21 37.43 ool 5625 o.0o O.æ 0.36 o.m
ad11bpl4 1.32 314 O.O1 o.M o.G 0.6 36.68 o.v2 æ21 o.o1 o 14 o.51 o.m
a,111bpl4 1.æ 3.21 O.O7 O.14 O.Ù2 O.æ 37.40 0.01 53 32 O.0O O.O5 0.60 O m
MÉD|A 1.43 3.41 0.03 o.og 0.06 0-17 37.70 0.02 &.37 0.01 0.06 0.48 0.01

DP 0.08 0.18 0.03 0.05 0.02 0.12 0.74 0.02 1.15 0.01 0.05 0.09 0.02

MíN. 1.92 3.14 o.oo 0.04 0.02 0.00 36.68 0.00 63.32 0.00 0'00 0.36 0.00

MÁx. 1.49 3.56 o.oz 0.15 0.08 0.30 38.81 0.06 5,6.21 o.02 0.1¡f 0.60 0'06

D
D

D

D
D

D
D
D
D

g

E

É.

G
G

G
G
G
G

odos os dadc MÉD|A f .36 3. O.08 0.O2 0.12 0.n ÆA2 0.o1 54.18 0.ß O.G 1.19 0.00
DP 0.16 0.39 0.O7 0.O4 0.6 0.8 1.ß O.g2 1.47 0.05 0.13 0.S O.O1

MiNtMo i.æ z.s7 o.æ o.æ o.æ o.æ 36.68 0.æ 50.26 o.0o o.0o o.0o o.0o
MÁxtMo 1.71 4.o7 o.n o.l5 o.1o o.84 42.æ 0.06 56.70 o.2o o.73 314 o.G
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La2O3 Ce2O3 fotal FlP2o6taolÈ2olìubst. C rRiro3no prosr.nor rosr.detãtrrR'end.r No Yyo Lao,/o Ce o/o Nd o/o Sm o/o

O.g 1 .77 æ21 O.æ 1.26 6.56 2.71 1 .æ f .æ ad3epfi ## O.m O.BO I .SO 0.66 o,æO.77 1 .'17 S.68 O.æ 1.æ 5.b 1.91 2.æ 2.æ ad3epti ## O.q) 0.49 I .n O.S7 O.1O0.38 1.11 99.38 O.æ 1.æ 4.82 1.19 3.æ 3.æ ad3ep[ t¿# O.OO O.ß 1.OB O.S1 O.1sO.æ 1.32 æ.O2 O.O8 1.32 5.13 1.96 4.æ 4.OO ad3eph *qF O.m O.S4 1.æ 0.60 0.06O.37 1.37 S.1í o.m 132 4.63 1.73 5.æ S.m ad3ep[ ## o.m O.52 1.'t6 o.55 O.m0,62 1.35 99.28 0.08 1,29 5.28 1.97
0.26 0.26 0.26 0.00 0.02 0.7e 0.46
0.37 1,11 99.02 0.08 1.2A 4.63 1.15
0.94 r,77 99.68 0.08 1.32 6.5,6 2.71
0.06 O.m S.48 O.æ 1.3a 0.26 0.06 23.OO IS.OO adt36gt ú+ O.OO 0.06 O.æ O.lO O.Olo.æ o.ls to1.36 0.09 1.35 o.so o.l8 24.ú x
o.ß o.æ æ.25 0.æ 1.36 0.30 0.03 25.æ x
O.æ O.æ æ.43 O.1O 1.37 O.4O 0.OO 12.æ 9.OO adlæpt## O.æ O.Of O.t2 O.OO o.m
O.14 O12 97.92 O.æ 1.æ O.55 0.26 13.00 lo.m aú2Adt# O.û O.Ol O.OO O.OO o.oo0.09 O.æ 98.94 O.æ 1.39 o.sl 0.09 14.æ 11.æ adlæptt# o.æ O.OO o.m O.æ o.Uzo.æ o.æ s,68 o.ío 1.37 0.36 0.00 t5.æ x
o.æ o.'t2 æ.67 0.æ 1.36 0.30 0.12 16.æ x
O.O4 O.m S.7Z O.æ '1.34 0.19 0.04 17.æ 12.æ aúmdtË# O.æ O,V2 O.Ol O.æ o.o4o.æ o.æ s.94 0.09 í.35 0.æ 0.12 18.æ x
0.04 0.05 99.24 0.09 1.36 0.37 0.09
0.04 0.06 0.92 0.01 0.02 0.12 0.08
0.00 0.00 97.92 0.08 1.33 0.f9 0.00
0.11 0.15 101.35 0.10 1.39 0.55 0.26
O.14 O.31 1æ.67 O.O7 1.27 2.6 0¿6 2O.m x
O.11 O.Æ 1O1.1O o.o7 1.32 2.21 0.69 21.æ x
O.27 O.44 99.86 O.O7 l.3O 2.æ 0.11 22.æ 14.æ ad42bpt tH O.æ 0..t3 0.38 O.17 O.OO0.18 0.41 100.64 0.07 1.30 2.21 0.68
0.09 0.09 0-63 0.00 0,o2 0-17 0.13
0.00 0.00 99.86 0.07 1.27 2.05 0.46
0.94 1-77 101.10 0.07 1-32 23A 0.71
O.æ O.31 1æ.77 O.O7 1.30 2.û 0.60 19.æ 13.æ adtæpt #É O.m O. t3 0,36 O.g7 O.æ
O.12 O.g2 æ.U O.O7 1.27 2.A7 0.74 7.æ 6.m adi28ptt$ O.OO O.tg 0.56 O.32 O.1t0.19 0.54 æ.35 o.o7 1.æ 2.68 0.72 LOO 7.m adt28d Áqt O.æ O.22 0.53 o.Z3 O.OOo.Æ 0.83 æ.29 0.06 1.31 3.15 1.29 9.OO x
0.18 0.55 æ.85 o,o7 1.æ 2.75 0.74 26.æ 17,@ adísgtÉ+ O.OO 0.19 O.47 O.X o..1o0.'t9 0.52 s9.91 0.O7 1.30 2.47 0.71 27.æ x
O.21 O.æ @.74 O.O7 1.30 2.æ 0.79 38.m x
0.36 0.40 æ.s7 0.06 1.31 2.42 0.7A 39.æ 21 .m
O.O7 O.Z3 .21 O.O7 1.30 l.S 0.31 32.æ j8.m ad1ægtt# O.OO O.æ O.24 O.24 0.060.23 0.51 99.59 0.07 1.30 2.69 0.74
0.12 0.18 0.68 0.00 0.02 0.33 0.25
0,07 0.23 98.21 0.06 1,27 1.96 0.31
0.,46 0.83 100.77 0.07 1.33 3.15 1.29
O.27 0.58 æ.01 o.o8 1.33 2.æ 0.86 29.00 t6.m adl3€{/ttÉ# o.m O.14 o.4j o.29 O.ooo.l8 0.æ 1m.o4 0.08 1.æ 2.92 0.91 so.m x
o.27 0.60 9S.86 0.07 1.r2 2.82 0.87 31 .æ x
0,27 0.60 99.86 0.08 1.32 2.A2 0.87
0.06 0.08 0.55 0.00 0.02 0.13 0.03
0.18 0,õ8 99.01 0.07 1.29 2.66 0,85
0.27 0.73 100.04 0.08 1.33 2.92 0.91
0.æ O.m 94.57 0.09 L43 0.68 0.09 34.OO j9.æ adl f bptf# O.m O.Ol O.O2 O.O2 O.mo.æ 0.06 96.36 0.æ 1.4 0.81 0-15 36m x
0.æ O,m 94.59 O.æ 1_39 0.76 0.00 36.æ 20.æ adllbpt t# O.æ O.m O.V2 O.æ 0.06o.æ o.ol s.55 0.æ 1.Æ 0.51 0.01 37.@ x
o.o4 0.æ 96.64 0.@ 1.53 0.83 0.13 40.@ x
O.O7 O.O7 98.62 O.æ 1.43 1.00 0.14 41.æ x
0.06 0.04 95.05 0.09 1.44 0.76 o.O9
0.04 0.04 0.98 0.00 0.06 0.16 o.o7
0.00 0.00 93.62 0.09 1.39 0.51 o.0o
0.09 0.09 96.35 0.09 1.53 1.00 o.l5
o.n o.42 æ.78
o.22 0.46 1.47
0.æ 0.00 s.62
o.94 1.77 tO1.6

1.34 2.æ O.t2
0.06 1.67 0.66
1 .26 0.19 0.m
1.53 6.56 2.71
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cd%
o.n
o.fI
o.15
o.12
o 14

fR%
3.24
2.67
2.38
2.52
2.37

om 0.03
o.æ 0.04
o.æ 0.02

om 0.18

o.vz 0.09

o.05 0.73

o.04
o.05
o.04

o.08

0.92
't.27

1.02

1.09

o.æ 0.67

o.æ 0.94

o.m 0.06

om 0.08
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n Unrro, (.ue eu þossa rnrui, Jn aþoio a seres tão 
l

nwvnerosos (uanto é vasîo o céu. 
l

6, "" nl", não l.íverem nirln otingìJo o 
""toJo 

Ja ilurninação, qun 
1

1 ¡. f t- -t t "
eu þossa dedzcør-me tnletramenle a sua Jeltctd.ade

Ø"/""-?*.,"
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