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"0n üous a dit aussí que La uie est obecunítá" et
dans ootre f,atígue ttous nápátez ce que disent Les Las.

Et je Ðous dis que La oie est ráeLlement obscuyítá
sauf, Lã où +L y a éLan,

Et tout áLan est aueugle sauf Là où iL y a sauoiz,,
Eþ tout saÐo¿y est uain sauf Là où iL g a tnauail,
Et tout tyaÐa¿L est uíde sauf Là où it, y a amourj
Et Lorsque tous tvaÐaiLLez azlec amour Ðous 1)ous

Líez à uous-nâne, et Ltun ã Ltautz.e" et à Díeu.tl

KhaLiL Gib z,an

Ã, Gíana, fíLhínha da razão e do poz,que, que soube
corajosamente eupo?t.a,? ausàncias e a pyesença maL dis-
tz,ibuída, durante as ÐãT¿as etapas de realização desse
tz,ab aLh o .



Aos neus país e ã minha famíLía,pelo
sacrífício da ausàncía imposta, pana
a neaLização de um ídeal,

ttf n Memotiamtl

Ao neu írnão e amígo
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ttO amoz, ensina a não fícar do Lado bon de uma bz'iga
podpe, Ensina d, enconþr'ay a briga b.oa: a briga peLa
constz,ução de una noïq, ordem de ¿ntegyq.ção entz'e sub-
jetíuo e objeþ¿Ðô, cíãncia e f,á, oriente e ocidente,
politica e eæíetãncía, justiça e Líbendade, na quaL
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RESUMO

Realizara¡n-se quatro séries de sÍnteses (2Kbar cie

pressão total): sanidina a 930'C, leucita a 930o e l030oC e de vi
dro sanidlnico ã l-030oC, en contato com solução hidrotetnal con-
tendo KCl e traços de cloretos de ¡netais alcalinos e alcalino
terrosos marcados com seus isótopos radiativos (8ón¡, 45c", 85st,
tt'u") . Em cada série de experimentos, a titulação total da soru
ção foi mantida constante e as concentrações elemento traço/ po-
tássio variaram de 10-1 a 10-6.

Foran estabelecidos os vários coeficientes de dis
tribuição dos oligoele¡nentos entre cristais e solução e entre vi
dro (nagna) e solução,dentro dos critérios de idealidade (Leis
de Henry e Berthe lot -Nerns t J .

Coeficientes de Distribuição Deter¡ninados Experinentalmente

Kd - (11/lt)rin /(M/K)Srr

Itf 's el.emento traço / K = el.emento maior

ll Lu.r.lo3o"c/sH r,uu.!30"c/sH s*.930'clsH s*fo'10'c/sH

Rb 1,30

Ca 0,59

Sr I,05

Ba 17,00

1 ,80

0,95

1 ,90

33,00

0 ,47

0,79

5s,00

95, 00

0,55

6,70

8 ,50

9 ,00

Esses coeficientes experimentais foram rel-aciona-
dos para obtenção indireta de coeficientes de partição dos e1e-
mentos tÌaços entre sanidina e "magma sanidÍnico,, e entre leuci
ta e esse nesno "nagna".
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Coeficientes de Distribuição Calculados

¡¿. = (M/K)rinc/ (M/K) sanf

M = elemento traço / K = elemento maior

M L"r..1030'C75*1030"C rcr"!30"C/S,n1030"C 5*.9300C/S*f1030oC

Rb

Ca

Sr

Ba

z ,36

0,088

0 ,L2

1 ,89

3 ,27

0,14

0 ,22

3 ,67

0 ,85

0,Ì2

6,47

10,56

Com essas aproximações concluiram-se:

a) durante a cristalização da leucita, quantidades importantes
de Ba e pouco menos inportantes de Rb são fixadas na leuci
ta, enpobrecendo o 1íquido residual nesses elenentos ' 0 Sr

e o ca apresentam conportarnento oposto.

b) durante a cristalização da sanidina, o Ba é ainda nais fixa-
do nessa fase, seguido de perto pelo Sr. 0 Rb concentra-se

ligeiranente ¡nais no lÍquido (vidro) e o Ca' segue o mesmo

conportanento, porérn, de for¡na narcante.

Os dados expeÌinentais achan-se en perfeito acor

do co¡n a história nagnática dos conplexos alcalinos de Tanguá e

e de ltaúna do Estado do Rio de Janeiro. I



xl"x-

ABSTRACT

This work shows the results of hydrothernal expe

riments to deternine the distribution coefficients of alcali and

alcaline earth ele¡nents in trace concentTations between sanidine
and liquids of same conposition and between leucite and liquid,
At 2 kb pressure and 930oC for sanidine, 930o and 1030oC for leu
cite and l-030oC for a nelt of sanidine conposition the concentra
tion of trace elements (TE) in the coexisting potassium bearing
aqueous fluid phase was varied between 10 ' to 10 " nole to one

¡no1 of K+.

By use of radioactive tracers (Rb86, ca45, st85,
¡"133) the concentrations in TE of the aqueous phase, the solids
and ¡nelts has been deternineC. Under the assunption of Henry-ancl
Bertholet-Nernst law behaviour for the tiace elements the fo1low
ing dístribution coefficients between solids and aqueous fluid
phase (HSJ and nelt and aqueous fluid phase (HS) have been de-
ter¡nined (KDsolid-HS = TE/K*; ¡¡melt-H5 = TE,/K*).

Di s t¡ ibu t ion
aqlre ou s f J.uiC-

coefficients for Rb, Ca, Sr and Ba between solids,
phase (fti) and ¡nelt (Íì)

Kd = (M/K)rin/(M/K)HS

M = trace eleneniL/ K = element ¡najor

l"r r,eucl0lOoc7rls r,eup!30'c/rs s*!30tc/ns s"n|030'/Hs

Rb

Ca

Sr

Ba

1 ,30

0,59

1 ,05

17,00

1 ,80

0 ,9s

1 ,90

33, 00

0,47

0,79

55,00

95,00

0,55

6,70

8, 50

9, 00

Under tl-re assunption of equal behaviour of trace
elenents in the aqueous fluid pirase of the experinents with so-
lids and \^¡ith melts coeÍisting, the'division of the distributi
on coefficients of *osolid-SH and KDnelt-sH gives directly th;



distribution coefficient
give a good ap roxi¡nat i on

and crystallising solids.

*Osolid-ne1t. Tl., i,
of the behaviour of
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indi rect met,hod wi 11

TE between a me 1t

calculated distribution coefficients KDsolid-nelt rlerived fton
values of table (1).

Kd = (M/K),inS/ (l'f /K) sanH"

If = trace elenent /K = major element

. 1030.c,_ 10300cLeuc- /5æm
. 9300c,^ 10300cr€ucc /tÐm San!30'C7s*1030'c

Rb

Ca

Sr

Ba

2 ,36

0,088

0,12

1,89

3 ,27

0,14

0 ,22

3,67

0,85

0,Lz

6 ,47

10, s6

These aprotimations lead to foll.owing conclusi.ons:

a) during the crystallisation of leucite, this phase incorporates
large quantitíes of Ba and Rb, depleting the ¡esidual nelt in
those elements. Sr and Ca, on the other hand are enriched in

. the residual melt.

b) the crystatl-isation of sanidine depletes even nore the resi-
dual ¡nelt in Ba, Sr shows si¡nilias behaviour, Rb and Ca, how-
ever, are enriched in the residual nelt phase,

The application of these data to the igneous histo
ry of the alcaline rocks de Tanguá and ltaúna, state of Rio de Ja
neiro showed good correspondance between natural observation and
experimental wo rk.



1. TNTRODUÇÃo

Elenentos traços <tistribuem-se pelas fases consti
tutivas das diferentes associações de ninerais na natureza, A ma

neira cono se dá essa distribuição, ou cono esses elementos se
concentram nos minerais está ligada a diversos processos, obje-
tos de estudos termodinâmicos. Esses estudos constituem um <1os

grandes te¡nas de interesse da Geoquímica e da Petrologia.

O estudo experinental dos domínios de estabilida-
de e do quinísmo das fases ninerais fornece indicações sobre os
parânetros ter¡nodinâ¡nicos reinantes durante a gênese das associa
ções nineråis, Por exemplo,a distribuição de elementos entre fa-
ses coexistentes em equilíbrio pode ser estudada con a ajuda da
lei termodinânica de Berthelot-Nernst aplicada ãs soluções s6li-
das (rninerais). Quando un silicato contendo un elenento alcalino
naior M, se crist.aliza en equilíbrio co¡n una sol-ução (hidroter-
ma1) contendo un outro elemento al.calino X, a composição do cris
ta1 , expressa por relação de número de átomos (X/M).r1r¡ , é uma

função da rnesna relação (X/M)f.q da solução, A razão de concen-
tração de a¡nbos elenentos da solução só1ida, guarda com a .razão

de concentração da solução hidroternal de comportamento ideal,
una relação que pode ser expressa por

(1) (x/M)riq = Kd (x/M)crist ou numa representação logarÍtmica

(2) log (x/M)1iq log (X/M)"r.r. + 1og Kd

onde Kd é uma. constante que depende tanto da pressão cono da ten
peratura, Se essa relação é verificada, os pontos experinent.ais
se alinham nuna reta de inclinação unitária, o que leva a dízer
que também a solução sólida ten comportamento ideal. Co¡no K¿l 6

uma função de P e T ela pode ser usada como termômetro-barômetro
geológico (Barth , 1961) .

É necessário deter¡ninar a existência e a extensão
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do do¡nínio do conportarnento ideal da solução sólida formada e os
valores dos coeficientes Kd pata sua utilização em considera-
ções cristaLoquírnicas , ben cono para. as aplicações geoquÍmicas.

Uma maneira indireta de proceder essa deternina-
ção, ten se revelado de grande interesse, particularnente no ca-
so de associações contendo uma fase aquosa como segue: suponha-
mos que a relação (1) se aplique simultaneanente a u¡n ce¡to núme

ro de fases: nagma, nineral A, mineral 8... etc. e una solução
hidrotermal . Teorica¡nente tal tipo de equilíbrio entre várias fa
ses pode ser estudado separadanente en una série de equilÍbrios
bifásicos. Por exenplo: equilÍbrio entre a solução hidrotermal
de um lado e cada uma das fases acirna citadas (nagma, nineral A,
¡nineral B, etc,) de outro lado. E¡n trabalhos experimentais, ê

possíve1 estudar esses equil.íbrios parciais mantendo-se cada u¡na

das fases separadamente em equilíbrio co¡n uma solução hidroter
¡na 1 de mesnas características.

As pesquisas realizadas tiveram cono objetivo ve-
rificar o conportarnento dos ele¡nentos traços de interesse geoló-
gico (Ca, Sr, Ba e Rb) através de sua distribuição entre sotução
hidrotermal e feldspatos, fetdspatóides potássicos e suas fusões
a f i¡n de estabelecer as possíveis condições da gênese e da evolu
ção de nagrnas alcalinos.

Numa prineira etapa os experimentos foran realíza
dos ã P e T constantes, variando-se a concentração dos elenentos
traços na solução hidroter¡nal com o intuito de estabelecer os co
efícientes de partição entre a referida solução e as fases cris-
talizadas ou fundidas. De posse dos resultados analíticos foi
possíve1 deterrninar os linites de comportanento ideal do elemen-
to traço considerado na solução só1ida ¡nineral (feldspato ou

feldspatóide þotássico) .

Trabalhando-se en experiências pouco abaixo ou

pouco acina do ponto de fusão incongruente da sanidina, tentou-se
obter o coeficiente de distribuição desses elementos entre es-
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se feldspato e un nagna de conposição senelhante.

Tentou-se tanbén estabeLecer a distribuição des-
ses ele¡nentos traços entre a leucita e a fusão sÍlico-feldspáti-
ca, produtos da fusão do feldspato potássico de alta tenperatu-
ra.

Trabalhos experinentais de deterninação de coefi-
cientes de partição tê¡n sido realizados tanto pelo método dire-
to cono pelo indireto; nencionado en capÍtulo posterior constando
de dados de ¡ninerais naturais ou sintéticos.

Este tÌabalho conplementa esses dados numa região
de temperatura dificil¡nente utilizada envolvendo o desafio de
pesquisar urn sistema de minerais co¡n fusão incongruente e que

apresenta. grande interesse para rochas alcalinas com leucita (ou
pseudo- leucitas) abundantes no Brasil.
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2. METODOLOGIA

2. 1. General idades

Wyart et a1. (1954) e Iiyarna (1964) estudando res-
pectivarnente feldspatos e muscovitas, rnostratan as vantagens que
se podia tirar das propriedades desses ¡ninerais que se conporta-
van como trocadores de fons, quando en contato corn soluções hi-
droternais.

O estudo da distribuição de urn elenento traço en
tre dois ou mais ninerais pode ser abordado pelo nétodo direto
(Volfinger, 1970), que consiste e¡n colocar dois ninerais em con-
tato corn una rnesna solução hidroternal contendo u¡n elemento maior
e um nenor. Durante os experinentos a aLta tenperatura, ern siste
¡na fechado, ocorrern reações de troca de lons entre ninerais e a

solução até atingir o equilíbrio, ique será válido entre solução
e ninerais e rninerais entre si.

Para constatar esse equilíbrio será preciso verifi
car a distribuição dos elementos através de dosagens. Una série
de inconvenientes são assinalados por Volfinger (1970) este n6
todo não pernite segurança na aplicação da lei de Nernst para a

distribuição dos elenentos traços nas concentrações adequadas.

0 nétodo indireto usado nas experiências deste tïa
balho, foèaliza separadanente cada fase e¡n estudo, evi-
tando ; problenas analíticos e/ou de separação, trabalhando en
arnp 1 a variação de concentração com boa precisão. Consiste em

utilizar uma solução de referência con a qual" serão estudados os

equilíbrios con cada una das fases cristalinas ou magrna. 0 suces
so desse nétodo depende essencialnente da estabilidade recípro-
ca da solução hidroternal de referência e das fases estudadas, O

conportarnento dos constituintes considerados deve ser ta¡nbén,
mais próximo possível do icteal. .nas soLuções de referência. Expe

riências de laborat6rio (Lagache, 1980) rnostraran que essas con-
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dições são razoavelrnente atingidas pelos alcalinos e alcalino
terrosos, em soluções hidroter¡nais ou em fusão de sais (cloretos)

desses elementos. Estudos desse tipo necessitan ser realiza-
dos con soluções de referência adequadas, adaptadas aos tipos de

ninerais, com escolha criteriosa dos elenentos envolvidos nas

trocas iônicas, As soluções hidroter¡nais , no entanto, não con-
vén a todos os problemas, sendo evidente¡nente restritas aos estu
dos de sistemas saturados en água. Por outro lado, do ponto de

vista experimental, esse ¡nétodo tem a vantagem de ser nais fáci1
de ser realizado. O método indireto fornece dados sobre a distri
buição dos elementos en traços (concentração obedecendo a 1ei de

Henry) entre o nùnez,aL e a soLução hídyotev,maL, competindo com

um elemento maior, apresentando interesse geoquínico evidente.

0s resultados dos estudos de distribuições experi
mentais, constituem dados para considerações teóricas, como por
exemplo , as relações entre o raio iônico dos elenentos, o coefi
ciente de distribuição e as variações de entropia de nistura das

soluções sótidas, A noção termodinâ¡nica de soLução sólida tem

grande inportância em geoquÍmica e petrologia, principalnente pa

ra estabelecer em bases rÍgidas,os equilíbrios entre fases. os

dados sobre as soluções só1idas pernitem previsões ternodinâmi-
cas sobre o equilíbrio de associações minerais e portanto, sobre
as condições físico-quÍnicas de fornação de rochas ou paragêne-
ses minerais. A estabilidade dos ninerais e a distribuição dos e

lementos entre silicatos, alén de seren reguladas pelo raio iôni-
co dos elementos, o são ta¡nbén pelo tipo de estrutura das fases
nas quais esses ele¡nentos se fixam, a1ém de considerações crista
loquÍnicas a respeito de suas posições reticulares.

2,2. Mêtodo Expe riment a1

A avaliação da gênese e da evolução dos nagmas po

de ser realízada atrav6s da análise quantitativa do conportamen-
to dos e1e¡nentos traços entre as diferentes fases presentes: si-
licatos cristalizados, fase fundida silicatada e fluidos hidro-
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termais eventualmente presentes no finâ1 de cristatização. Isso
vem sendo realizado con freqtlência e¡n a¡nostras naturais <le ro-
chas efusivas, alén dos estudos experinentais. A deterninação
dos coeficientes de distribuição é feita através das aná1ises
quírnicas das fases, Nurna prineira aproximação, utlizan-se os co-
eficientes de repartição ponderal- a partir da análise dos ¡nine-
rais e dos vidros separados das amostras naturais, estabelecendo
-se um balanço de massa. O mesmo procecl.imento é util.izado em Ia-
boratório, com a vantagen de se poder deterninar os li¡nltes de
concentração dos elementos traços para os quais é verificada a va-
Iidade da lei de Henry.

2.Z,L PrincÍpio do nétodo

O método indireto foi inicialnente utilizado por
Wyart et a1 r (1971) e Cullers et al. (1970-1973) seguido por Zie
linsky et al (1974) , Delbove (1978) e Carron et alií (1980). Esse
método consiste no equilÍbrio em separado, da fase cristalizada
(c) e da fase fundida (f) con u¡na fase hidrotermal (SH). O coefi
ciente de distribuição entre una fase cristalizada (mineral A e

B) e a fase hidrotermal de um lado e entre a fase fundida e essa
rnesma solução hidroternal de outro, pode ser deter¡ninado experi-
nentalmente com solução hidroter¡nal de conposições idênticas, Es

ses resul-tados servirão para a deterninação do coeficiente de
distribuição de ele¡nentos entre as fases cristalizadas A e B e

entre uma fase cristalizada e sua fusão. Neste úIti¡no caso, as

experiências deven ser realizadas ligeiranente acina e Iigeira-
rnente abaixo do ponto de fusão do ¡nineral em questão, Negligenci
ando o efeito da tenperatura, pois os coeficientes de distribui
ção dentro dos pequenos intervalos térmicos
não variam (Vo1-f inger, 1976),pode-se deduzir
partição na temperatura de fusão:
Kdc/f = Kd./SU/Kd¡/SU ou entre minerais A e B: KdO7,

praticarnente
o coeficiente de

= Kdnusu/Kds¡sJ 
sendo:

t) Kd"7r o coeficiente de distribuição de um elenento entre o mi

neral cristaLizado c(A ou B) e fundido f;
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Z) Kd A/B o coeficiente de distribuição de u¡n elernento entre o

mineralAeonineralB,

2.2,2, Condições e conduta experimental

Todas as experiências foram realizadas ã pressão
de 2Kb (PUZO = Ptotul) e a temperatura foi fixada, conforme o

caso:

a) 930"C em experiências de síntese de sanidina cristalizada;
b) 930'C e 1030oC em experiências de síntese de leucita;
c) 1030oC em experiência de equilíbrio entre a solução hidroter

¡na1 e a fase fundida de conposição poncleral vizinha <Ierl
[(0t)O,S¡(Si0Z)0,07.| . Figura S6 (aplicação geológica).

Para facilitar as dosagens dos elenentos traços
en baixas concentrações, enpregaran-se nas experiências traçado
res radioativos. Por outro lado, empregaran-se cono material
de partida para as sínteses dos ninerais ou das fusões silicata
das, misturas de óxidos a¡norfos que têm a propriedade de acele-
rar o estado de equilíbrio das reações.

Conf or¡ne a tenperatura o rnineral desej ado cris
taliza-se a partir dos gels anorfos em equilíbrio com a solu-
ção hidroternal . Nessas condições,.os potenciais químicos de to
dos os elementos são iguais nas duas fases.

En temperaturas mais elevadas, tem-se uma solução
hidrotermal en equilíbrio con u¡na fusão aIu¡nino-silicática (mag

na de composição unininerâIica), ocorrendo a mesma igualdade
entre os potenciais químicos.

Nos dois casos (fase cristalizada e fase fundi-
da) , as experiências fora¡n realizadas diretanente a partir de

gels sintéticos hornogêneos, colocados e¡n presença de solução de

cloreto de potássio enriquecido em elementos traços (Rb, Sr,
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Ba e Ca) igualmente na forna de cloretos. Essas sínteses foram

realizadas dentro de tubos de platina de 4 cn de comprimento e

de 3,5 mm de diâmetro interno, seJ.ados con arco elétrico nuna ex-
tremidade, nos quais são introduzidas as seguintes nassas dos di
versos compostos:

Carga sólida de sanidina, leucita ou vidro correspondente a

70 + 3 ng,de um gel preparado segundo o rnétodo descrito por
Hami lton e Henderson (19ó8);

- Caïga aquosa: 50 pl de solução de KC1 - 4 N, acrescida de 90

uI de solução do cloreto do elemento traço. O título e o volu-
me foram calculados de rnaneira a obter-se relações de concen-

tração, elenento traço/potássio, conpreendidos entre 10-ó c
-l10-'pcarga aquosa inicial nun total de 140 + l'0 u1. A soluçao

do elenento traço con título muito baixo, porén conhecido é as

sim narcada, para facilidade de análise, con isótopor radio
ativo..Essas soluções hidroterrnais, que estarão em contâto
com o naterial sõlido, vão ter o título global constante de

1,50 + 0,10 N, onde 45% do potássio acha-se concentrado nessa

solução inicial.

Ap6s a introdução desses. mat.eriais, o tubo é sol-
dado na outra extrenidade e subnetido ã ação da pressão e tempe-

ratura e¡n autoclave de aquecimento interno durante 24 horas ' A

precisão da temperatura é de + soc e o erro sobre a pressão é in
ferior ã 50 bars. No final da experiência, é feito resfrianento
brusco (corte da corrente) para "congelar" o equilíbrio entre a

solução hidroternal e os sólidos cristalizaCos (ou não).

Os tubos, ao seren retirados da autoclave ' são con

trolados mediante pesagem, em seguida abertos e submetidos ao

tratamento analÍtico cono segue: os produtos de sÍntese (fração

sótida cristalizada feldspática, fetdspatóidica ou os glóbu1os

vitrosos de sanidina) são separados da fração 1ícluida e submeti-

dos a moagen en grau de quartzo. Essa noagern ten a finalidade de

elininar as possÍveis gotas de 1íquido aprisionados no interior
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da fase sótida. En seguida, o pó é lavado cuidadosa¡nente com so

lução acética a 2%, depois separado dessa solução de lavagem g
través de filtração e¡n filtro "tr,li11ipore" 0,45 p. Após secagem

em estufa, a L50'C/24 h as fases sólidas são analisadas por
microscopia óptica e por difração de raios X, antes de serem

submetidas às análises quÍnicas. A fração aquosa (solução hidro
termal + solução de lavagen dos sólidos) é também analisada.

2, 3. Técnicas Anal ít i cas

2.3.I. Análise sistemática e fracional: gravinétrica
volumét ri ca

É discutida a seguir a conduta adotada nas do

sagens contendo os elenentos traços narcados con isótopos radio
ativos .

dido)
do:

Após a separação do sólido (cristalizado ou fun-
da solução, passa-se a anáIise das duas fases em separa-

o s61ido após secagen ern estufa, é pesado e enca¡ninhado para a

análise instrumental radioquínica e difração de Raios-X. Ca-

da s6rie, enca¡ninhada para a radioquímica, é acompanhada de

un padrão contendo o isótopo radioativo de concentração conhe

cida, para fins conparativos.

a solução e suas respectivas águas de lavagem são dosadas co

no segue.

2,3.L1 Dosagen do estrôncio e do bário na solu

ção

0 bário e o estrôncio são separados por análise
síste¡nática e fracional. Após a separação do só1ido resta una

solução conposta de potássio, do e1e¡nento traço e de seu isóto-



- 10 -

po radioativo. Inicialmente, a solução é tratada de maneira a

obter-se a separação do potássio, Trata-se toda a solução (in-
clusive as águas de lavagem) com 5cc de uma solução 0,1 If do
cloreto correspondente ao eLemento traço (SrClT BaCI), funcio
nando como carreador de partículas, Aquecimento até ebulição e

adição de 0,7cc de H,SO* até obtenção de um precipitado granulo
so, é a etapa seguinte. Para separar o precipitado da soJ.ução u

sa-se um filtro "lfillipore" azul . O precipitado em forma de sulfa
to, após secagem e¡n estufa, õ pesado e dos aclo radioquinicamente.
0 fíltrado contendo o potássio é dosado em fotometria de chana.

Cada série de análise encaminhada para a radio-
quínica é acornpanhada de um padrão, de concentração conheci-
da para fíns conparativos.

2.3,L.2. Dosagem do cá1cio na solução

0 cálcio sofre tratamento semelhante ao recebiclo
pelo Ba e Sr, Utiliza-se toda a solução recuperada (ãguas de Ia
vagen ' incl.rrsive), quando da separação do só1ido. Junta-se lcc
de solução CaCl, lM, con a finalidade de carrear todas as partí
culas do radioisótopo e 800 ng de cristais de oxalato de anrô-
nio. Aquece-se para dissolver os cristais de oxalato de amônio
e formar um precipitado de oxalato de cálcio. Deixa-se esfriar
e jwrtan-se Zcc de HCl concentrado. Aquece-se novamente até dis-
solução do precipitado. Adicionam-se algumas gotas de solução
alco6lica de vermelho de metila 0,2% cono indicador. Aquece- se
e j untam-se solução I/12 de NH4OH, gota a gota,até viragem do ró-
seo ao a¡narelo, Filtra-se em "lvlil1ipore,'. O precipitado recolhido
de oxalato de cálcio é lavado con solução L/IZ de NHOOH e oxalg
to de cá1cio. Após secagem en estufa, o precipitado é pesado
e dosado pelo rnétodo radioquÍmico. A relação inicial entre o

cá1cio e seu isótopo sendo conhecida, permite calcular o cá1cio
tota 1 final da solução.

A dosagen do K ê reaLízada con o filtrado reco



thido, quando da separação do oxalato de cãlcio, por
de chama.
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fotonetri a

2,3.1,3. Dosagen do rubídio na solução

o s61ido e a solução em equilÍbrio são separa-
dos. Resta una solução contendo potãssio, rubídio e seu isotópo.
Após pesagen dessa solução retira-se una alíquota para a dosagen
do isótopo radioativo. Após secagen en estufa e controle de pe-
so, é feita a dosagem radioquÍmica. 0 restante da solução é usa-
do para a dosagem do potássio. Faz-se uma dosagem colorimétrica
indireta dos cloretos (Cl-) pelo Hg (II), difenilcarbazona e a-
zu1 de bromofenol. Subtrae¡n-se os cloretos associados aoRb e

calculan-se os cloretos associados ao K. De forrna indireta é cal-
culado o K.

2,4. Análise Instrunental

2,4,L, Difratonetria de Raios X

Mêtodos, . . clássicos de difração de pós, são uti-
lizados tanto para as análises de identificação do nineral cris-
talizado e fundido, como para o controle dos produtos sólidos a-
morfos (gel), usados cono material de base das experiências.

Finalizada a aná1ise radioquírnica do material só-
lido sintetizado utilizarn-se alguns ng para efetuar as aná1ises
por difração. Num grau e pistilo de quartzo fragmenta:se,. o mine

ral cris'talizado que é reto¡nado com álcool em camada fina e uni-
fo rne,. nuna 1ânina apropriada. Assim preparada. a 1âmina 6

inserida no porta anostra e analisada.

As normas seguidas para todas as análises foram:

radiação CoKo, 30 KV e 7nA; fenda de lingueta 2-4-4 -0,4:
cps ;

300
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- velocidade de varredura do goniônetro i I/Zo/nín entre 5o

400 z g.

2,4.2. Métodos radioquímicos

O método dos traçadores radioativos é particular-
mente apropriado aos problenas co¡n elementos traços, pela sim
plicidade e pela elevada sensibilidade. 0s elenentos alcalinos
e alcalino- terrosos utilizados nas experiências, têm a vanta-
gem de disporen de isótopos radioativos de perÍodos de neia vicla
convenientes observados na tabela que segue:

Isótopo Pe ríodo PartÍculas Energia MeV
ßouy

153 Sário 133 Tt/Z= 7,8 anos

85
Estrôncio 85 'r,r= 

ut clias

Y 0,356

y 0,514

86RubÍdio g6.

45cál.io 4s

T t, ,.= 18 '7 días

rr,r= t52 días

g

ß-, (v)

t,78

0 ,252

CaracterÍsticas dos radioisótopos usados

0s sólidos e soluções apõs o ensaio são prepara-
dos , pesados e as radioatividades conparadas con a de u¡n padrão,
pernitindo estabelecer a quantidade dos elementos tÌaços em cada
una das fases.

As nedidas são efetuadas com a ajuda de un conta-
dor de cintilações,. em analisador de amplitude ¡nulticanais, ti-
po SA40B para o bário, estrôncio (cáfcio) e de um contador Gei-
ger-Müller para o rubídio e o cálcio.

O anal.isador SA40B permite efetuar a espectïome_
tria gana nas ¡lelhores condições possíveis. Todas as infornações
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úteis fornecidas pelo detetor de cintilação são classificadas
desde a sua entrada no analisador, segundo os 400 canais energé-
ticos até taxas de contagen bastante elevada. En geral utilizam-
-se os canais 235 e 255 dentro do grupo de canais de 200 a 299.
O tempo de estocagem é de I-,/l-0 ¡nin.

2,4.3, Espectrofotonetria de enissão e de absorção atômj-
ca

0s métodos espectrofoto¡nétricos c1ássicos são a-
plicados aos ensaios de potássio.
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3, RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3. 1. I nt roduç ão

0s dados experimentais são apresentados nas tabe-
las de I a XXI e figuras de 1a 18. Utilizou-se o siste¡na de co-
ordenadas logarítmicas, representando-se em abcissa log (A)/(K)

a
ou 1og (AT)/(K)" (A u AT = alcalinos e alcalino -terrosos, res-
pectivamente), da solução hidroternal , E¡n ordenada, apresenta-se
o logarítrno deci¡nal da relação correspondente, dos minerais cris
talizados ou fundidos, em equilíbrio de troca com a solução hi-
drotermal precedente. As quantidades A, AT e K são frações mola-
res de constituintes nas fases binárías presentes (K = el-emento maiol).

As figuras evidencia¡n os resultados an¿r1íticos e

os coeficientes de distribuição dos elementos en cada experiên-
cia de cada série.

Os pontos experinentais, dentro de un li¡nite de

concentração, alinhan-se segundo xetas de inclinação 45o, após o

que os pontos sofre¡n desvios ou não.

Considera-se que o trecho de reta representa coe-
ficiente de distribuição constante, a P e T fixos, independente-
nente da variação de concentração dos elementos traços na solu-
ção e no cristal (ou fusão). Nessas condições as soluções sóli-
das e soluções hidrotermais diluídas são consideradas ideais.

0s desvios da idealidade são refletidos pela mu-

dança do alinhamento dos pontos, com inflexão para baixo ou para
ci¡na do trecho de reta. Nessas condições, as leis ternodinâmicas
das so1.uções ideais não nais se aplicam e os equilíbrios, embo-

ra provavelnente atingidos dependem de considerações sobre as a-
tividades dos elenentos en cada fase e da entalpia e entropia de

mistura.

0 conportanento dos elementos traços (alcalinos e
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alcalino-terrosos) serão analisados numa prineira etapa, conside
rando as fases cristalizadas e fundidas em equilíbrio con a solu
ção hidroterrnal.

3.2, Comportamento dos Blementos Traços nas Fases Cristaliza-
das e Fundidas en Equitíbrio com a Solução Hidroternal

3,2.L. Conporta¡nento do rubídio

3,2,L.1. Leucita a 1030'C (Figura I, TabeIa I)

Verificou-se ide a l idade
3,49.10-6 até 4,65,r0-2. 0 coeficienre
ceu constante (1,3) sen nenhu¡n desvio.
ppn variou de 3 a 18.200.

no intervalo (Rb/K)^r,.,
de distribuição pe rnane -
A concentração do Rb em

3.2,L.2. Leucita a 930oC (Figura 2, Tabela II)

Constatou-se idealidade no intervato (Rb/K)rrn
5.10-6 até 2,I4..T0-2. O coeficiente de clistribuição permanece

constante (1,8), se¡n desvio. A concentração de Rb en ppm na leu-
cita variou de 2 a 8500.

Na leucita arnbos Kd*Ora são positivos indicando
ligeira preferência do elemento traço pela fase cristalina en re
1ação ã solução hidroternal . Essa preferência é ligeiraÍiente naior
co¡n o decrésci¡no da temperatura, na pressão de 2Kb.

3,2.I.3. Sanidina a 930oC (Figura 3, Tabela III)

Ideal-idade foi no valor de (Rb/K)min de 2,78.10-6
a 1,6.10-2, com concentração náxi¡na de Rb no feldspato a 4900

ppn. 0 coeficiente de distribuição (0,47) perrnanece constante a-
té concentração de 4900 ppm de Rb. A partir daí os valores de Kd

for¡narn umâ inflexão positiva evif,e'nciando maior afinidade do Rb
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pelo feldspato. O coeficiente de distribuição atingiu 0,80 nas
concentrações de - 34.589 ppn Rb no nineral.

3.2,1.4. Vidro a 1030'C (Figura 4, Tabela IV)

0 coeficiente de distribuição (0,55) foi estabele
cido entre as relações (Rb/K) sótido de 7,51 ,t0-7 atê s.s0-10-4;
concentração de Rb variando de 0,20 até 150 ppm na sanidina fun-
dida.

3.2,2, Comportanento do cálcio

3.2.2,1. Leucita a 1030'C (Figura 5, Tabela V)

A distribuição do Ca entre leucita e sol-ução hí-
droter¡nal , nessa temperatura foi constante entre as relações
(Ca/K)rrn de 9,98.10-6 até 1.10-2, correspon{endo a concentra-
ções de Ca na leucita entre 1,5 e 2000 ppn.

Alón disto observa-se urna inflexão positiva favo-
recendo esse elenento no nineral en estudo. 0 Kd na idealidade é

igual a 0,59 atingindo até 3,66 na relação (CalK)rr,., igual
a 1,88.10-1 e concentração de Ca de 34500 pprn .r"r"iäucitu,

3.2.2,2. Leucita a 930oC (Figura 6, Tabela VI)

Nessa temperatura os limites experinentais de i-
dealidade da distribuição do Ca entre leucita e so1-ução hidroter

-Ama1 (Ca/K)rrn situam-se entre 9,35.10-o e 5,+ I0-2 e concentra-
ções entre 1,70 e 1000 ppm-Ca na leucita. Acima desse domínio i-
deal os valores de Kd tonan inclinação positiva favorecendo o mi

neral com esse ele¡nento. O coeficiente de distribuição de 0,95
passa a 1,38 na concentração (Ca)min = 27370 ppm e (Ca/K)r.n

-1= 1,49.10'.

O comportanento do cálcio nas sínteses de leucita
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b)
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(930" e 1030"C) apresentan alguns aspectos, salientados abaixo:

houve aparecimento de u¡na nova fase ern equilíbrio com a solu-
ção hidroternal observada ao microscópio petrográfico nos pon
tos experimentais de mais elevada concentração.

a idealidade nos domínios de Henry para a solução sólida leuci
t a-Ca a 1030oC realiza-se dentro de un canpo um pouco nìenor
do que a. 950oC .

os desvios da idealidade nos dois casos são positivos.

o coeficiente de distribuição ¡nineral--SH a 9304 > 1030eC (0,95
e 0,59 respectivanente), salientando que a 930oC houve maior
tendência de incorporação de Ca na leucita em detrimento da

solução hidroternal; do que na tenperatura nais elevada de

10300c.

3.2.2.3. Sanidina a 930"C (Figura 7, Tabela VII)

0s 1i¡nites de idealidade do Kd nedidos atraves
(Ca,/K)rin estão. conpreendidos entre 1,036.10-5 e 7.10-3, concen-
trações variáveis entre 1,5 e 1000 ppm de Ca no feldspato. 0 Kd

nedido na idealidade como 0,74 inflete-se a 0,35 para (Ca/K) ='m1n
7,48.I0-" e 10800 ppn de aálcio na sanadina

3.2,2,4. Vidro a 1030"C (Figura I, Tabela VIII)

c)

d)

( Cal K) ¡.r, 
"odente de Ca

0 Kd = 6,7 pernanece constante nos li¡nites de

= 1,75.10-5 a 1,53.10-3 cuja concentração correspon-
na fusão varia de 0,23 a 500 ppm.



3.2,3. Cornpo r tanent o do estrôncio

3.2.3,1. Leucita a 1030oC (Figura 9, Tabela IX)

Nessa tenperatura a idealidade da distribuição do

Sr entre leucita e solução hidrotermal foi verificada no interva
l-o (Sr,/K)-.,- entre 4,2.I0-7 a 2,5.I0-4, correspondenclo a concen-'mtn
tração máxima de 200 ppn de Sr na leucita. Inicia-se a

partir daí u¡na inclinação positiva favorecendo a entrada do Sr
no ¡nineral, O coeficiente de distribuição que tinha um valor
constante de 1,05 varia até atingir valor 13, em concentração de

estrôncio na leucita de aproximadamente 50,000 ppn.

3.2.3.2, Leucita a 930oC (Figura 10, Tabela X)

Dentro das concentrações dos trabalhos realizados
a idealidade da distribuição do Sr entre leucita-solução hídro-
termal foi estabelecida pela relação (Sr/K) -.:- entre I,85.10-6 e' 'm].n
3.10-*, correspondentes as concentrações entre 0,5 e 100 ppm de

Sr na leucita. A1ém da idealidade existe u¡na inflexão positiva
favorecendo ¡naíor teor de Sr no nineral, 0 coeficiente de distr!
buição nédio na região ideal de 1,9 atinge - 86 (50.000 ppm de

Sr na leucita),

' O comportamento do estrôncio nas sínteses de leu-
cita nas temperaturas estudadas (9304 e 1030"C) é destacado em

alguns pontos:

a) assin como para o Ca, hâ grande possibilidade de coexi.stên
ciade duas fases cristalinas nos pontos experimentais de eleva-
da concentração de Sr, Existem indÍcios nicroscópicos, que in
felízmente não puderan ser confirmadas por difração de raios
X.

b) a idealidade nos do¡nínios de Henry para a solução s6lida
leucita-Sr, ocorre dentro de um campo mais arnplo

da

dc



(Sr,/K) r"r. (4 ,2.I0-7 a

de estrôncio na leucita
teti zaclas a 930'C (1,85.

-r 9 -
-¿.5.10 -) e concentrações mais elevadas

sintetizada a 1030çC, do que nas sin-
-É -¿.10 " a 3,10 ').

c) os desvios de idealidade são positivos.

d) as soluções sólidas leucita-Sr a 930oC adnitem nais esse ele-
mento do que a 1050oC, cujos coeficientes são 1,9 e 1,05, res
pectivanente.

3.2.3,3. Sanidina a 930oC (Figura 11, Tabela XI)

Os limites de idealidade experimental avaliaclos
pela relação (Sr/K)-.- são compreendidos entre 5.10-6 e 10-2,nus'mln
concentrações de aprox i¡nadamen t e 2 a 3150 ppm de Sr na sanidina.
U¡na inclinação negativa e¡n favor da solução hidrotermal inicia-
se a partir ¿aí. O coeficiente de distribuição com um valor né-
dio de 55 decresce até 2,45 na concentração de 100000 ppn de Sr
no feldspato potássico.

3.2.3.4. Vidro a 1030oC (Figura 12, Tabela XII)

0 coeficiente de distribuição (8,5) é const¿rnte
entre as relações (Sr/K)...^:^ de 4.10-6 a 4,I0-2, concentrações' 'tusao
de 2 a 10000 ppm de Sr no vidro.

3.2,4. Comportamento do bário

3.2.4.1. Leucita a 1030oC (Figura 13, Tabela XIII)

0s experimentos pusera¡n en evidência a ídealidade
da distribuição de Ba entre leucita sintetizada a 1030oC e solu-
ção hidrotermal ¡efletida pela variação dos valores da relação
lBa/K)-.,- entre 1,84.10-+ e 1,5.10-z correspondentcs a concentra'ml"n
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ções entre - 100 ppm e 9400 ppm de Ba na leucita.

0 coeficiente de distribuição na idealidade é i-
gual a 17, En maiores concentrações surge incli
nação negativa em favor da solução hidrotermal. 0 Kd decresce a-
té 10,53 en concentração de - 56000 ppm <.1e Ba no feldspatói(le.

3,2.4,2. Leucita a 930oC ( Figura 14, Tabela XIV)

A ideal idade desta distribuição nedida por
comprovada entre 3.10-4 e 5.10-3 ou concentralBalKl foi'ml,n

ções de aproximadanente 190 a

dições ideais o Kd é 33. A

negativa favorecendo a solução
numa concentração em Ba de -

3150 ppn de Ba na leucita, Nas con
partir daí coneça uma inclinação
hidroter¡nal até atingir Kd = I8

20000 ppm na leucita.

3.2.4.3. Sanidina a 930oC (Figura 15, 'l'abela XV)

A idealidade da distribuição de Ba entre sanidi-
na e solução hidrotermal a 930oC e 2Kbar foi experintentalmente
determinada abrangendo, segundo o parâmetro (Ba/K)_.,_ u¡na varia

-L -1 
-nln

ção entre 2,8.10 - e 1,5.10-", correspondendo a variações de
concentração de Ba no feldspato alcalino entre 138 e 7500 ppm,

O Kd nédio ideal 6 95, Além do linite de concen-
tração ideal os valores de Kd sofren diminuição (inflexão negati
va) atingindo o valor de LZ para concentração de 60000 ppn de Ba

na sanidina.

3.2,4.4. Vidro a 1030oC (Figura 16, Tabela XVI)

9,04.10-4 a

no vidro.

0Kd--9
8.10-2 ou

permanece constante entre (BalK) frrão
concentrações de 392 a 80000 ppm de Ba
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O comportamento do bário nos ninerais estu<lados

(leucita e sanidina) nas temperaturas de 930o e 1030oC, leva às
seguintes considerações :

a) acima do domÍnio das concentrações ideais, a fuga da idealida
de se define por inflexões negativas mais ou menos acentua-
das.

b) a idealidade nos do¡nínios de Henry para a solução sólida leu-
cita-Ba ocorre também (como no caso do Sr) dentro de unt

canpo nais ampro [(Sr/K)-'.- = 1,84.10-4 a t.s.ro-21 e <teL- 'mln I
concentração mais elevada (9,440 ppm de Ba) na leucita a

10304C, do que a 930oC, onde (Sr/K)n,.n = 3,10-4 a 5.t0-5 e

3150 ppn de Ba no feldspatóide.

c) o bário tal qual o estrôncio apresenta maior af ini<iade co¡n

leucita sintetizada a 930'C do que a sintetizada a 1030oC,
videnciado pelo Kd (33 e 17 respectivamente),

3,3. Resuno dos Dados de Distribuição 0btidos para os E.lenren

tos Alcalinos e Alcalino-Terrosos

3.3.1. Comportanento dos elementos traços Rb, Sr, Ba, Ca

na fusão da sanidina

3.3.1.1. Coeficientes de distribuição medidos ex-
perimentalmente (Tabela XVII)

Nas condições escolhídas de pressão (pllrO=
= 2 Kbar) a sanidina funde de forma incongruente cm torno <Ic

960oC. dando aproxímadamerlte ZOeo de leucita e 80? em peso de

1íquido s í 1i c o - fe l ds p á t i c o dos produtos formarlos com uma composi

ção ponderal vizinha de Itotlo,93 (SiO2)0,07] . segurrdo Shawl
1963. (figura 36)

a

e-



0s coeficientes de distribuição experimental medi
dos entre as diferentes fases e uma sorução hidrotermal de KCl
1,5 M, respectivamente a 930oC para a sanidina e leucita e a
1030oC para a leucita e o 1íquido sílico-feldspático, acham- se
na Tabela XVII,

Esses resultados são duplanente interessantes pe_
Los dados ínteiyamente no1)os que aparecem sobxe a Leucita e
pelas cornparações que podern ser feitas tratando-se de cluas fa
ses conì resultadôs anteriorìes obtidos por Delbove et al. (em
pub 1i cação) .

As medidas conseguiclas experimentalrnente dos e_
quilíbrios entre feldspatos, feldspatóides e solução hidro-
termal contendo concentrações nas proporções de traços dos ele_
mentos alcalino e alcalino-terrosos podem ser caractérizadas pe-
los seguintes pontos: 1) existência de um do¡nínio de idea
lidade na solução sóIida; 2) extensão mais ou metìos acentuad.a
desse domÍnio (Tabela XVIII); S) relação de partição dos alcali
nos e alcalino-terrosos entre sólido cristalizado ou fundido e a
solução hidrotermal (Tabela XVII); 4) relação de partição dos
elementos alcalinos e alcalino-terïosos entre minerais e entre
minerais e fusão sílico sanidínico (Tabela XIX); S) . possibJ
lidade de cã1cu1o da variação de entatpia li.vre <las reações de tïoca
iônica entre mlneïais e entre estes e suas fusões (Tabelas XX e

XXI).

Esses pontos serão analisados con deta-thes ent ca-
pÍtu1o posterior.

3.3.1.2. Linires de idealidade (Tabela XVIII)

Do poñto de vista cla termodínânica, as soluções diluí
das aproxinarn-se da idealidade,,na mqdida que o solvente tende a

ser nuro e o soluto rarefeito. Nos.experimentos de troca iônica
entre fases envolvendo un elemento naior e un eletnento traço é
possíve1 trabalhar em limites cle diluição clentro clos quais as fa
ses comportam-se cono soluções ideais se¡am sótidas, 1íquidas ou



gasosas. Se a tToca se dí entre um rnineral
ma1 pode-se escrever a seguinte relação:

-23-
e uma solução h iCro te r

lxlMl = Kd lxlMì ^-,' nì1n ' sH

onde Kd é uma constante depcndente
respectivamente o elemento traço e

mente se essa relação é verificada,
linhan sobre uma reta de inclinação

da P c'l' ; X c M reprcsctìt¿ìnt
elemento maior. ExperimentaÌ-
os pontos experimentais se a

unitãria.

A existência e a extensão do domínio de comporta
mento ideal da solução só1ida formada e os valores dos coeficien
tes Kd são igualnente importantes de se determinar, tanto do pon
to de vista cristaloquÍmico como das aplicações geoquírnicas, As

sirn, a relação acima citada, quando determinada em dois mine-
rais coexistentes, numa extensão do domínio de solução sólida i-
deal na presença de um elenento traço verifica-se: a) qual o 1i-
mite de idealidade do elemento traço nos minerais cn er¡rrj I í-
brio; b) quaJ- a rnáxima concentração desse elenento traço nos nr:i -
neraís presentes.

3. 3. 1. 3. Coeficientes de distribuíção calculados
(Tabela XI X)

A partír dos coeficientes de distribuição deter-
minados experimentalmente pôde-se calcular os coeficie¡rtes de

distribuição entre minerais e entre mínerais e a fusão sí1ico-
feldspática. Esses coeficientes encontran-se na tal¡ela XIX, A in
portância dessas deterninações será conside¡ada en capítulo pos-
terior,

3.3.1.4. Entalpias livre molar padrão. Interpre-
tação dos dados (Tabela XX e XXI) e grá
ficos (Figuras l7 A,B e 18 A,B).

[ntalpias livre molar padrão foram calcula-
das en função da energia de troca do elemento maior e elementos
traços entre os pares de fases em equilíbrio mostraclos na tabe
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1a XIX. Essas medidas fora¡n realizadas através dos coeficientes
de distribuição (Kd) obtidos experimentalmente (tabela xvlr) e
calculados (tabela XIX) .

(aco; = - Rr Log Kd! 
"/o., r

0s valores obtidos estão nas tabelas XX, XXI, , e
representados graficanente nas. figuras I7-A,B e 1B-A,B em função
dos raios iônicos dos elementos arcalinos e alcalino-teïrosos.os
raios iônicos são valores fornecidos por Shanon et al, (l9l:9,
1970) e trlhittaker et al' (1970), para os ions de coordenação IX,
VI ou XII, que são os números de coordenação do elemento maior
(K) da sanidina e leucita respectivamente, os raios de cavidades
referentes aos ferdspatos são os de S¡nith (rg74) e para os ferds
patõides de Mazzi et at. (1976) e Beger (19ó9).

Análises do conportamento dos íons trocáveis en
tre fases coexistentes serão tecidas no capítulo 6, acompanha<1as
deì considerações termodinânicas pertinentes.

Por conparação, o potãssio
XX, XXI e XXV junto ao rubídio. Ele tern
buição evidentenente igual a unidade e,
talpia livre de reação (¿G)f, mina_San,
gual a zero.

co l-ocado nas Tabelas
coe fi ciente de distri
conseqüência, una en

(¿G) x, mina-mino, i-

foi
um

por

0 cômporta,mento do rubídto, depcndendo se o míne
z'aL ê a Leucíta ou a aanid.ina, é dlferente. Na tabela XX obscr.
vam-se que os valores, ora são positivos, ora são negativos. Duas
justificativas para esses desvios são dadas como segue:

I) A tendâneia nagmatõfiLa do Rb (quando o mineral é sanidina
cristalizada en equilÍbrio com sanidina fundida) é explica
da pelo fato de (AG)U, 5"¡930o7g¿¡ç1030o, entalpia livre pa-
drão da reação de troca do potássio à do rubÍdio entre sanidi
na cristalizada e fundida ser uma. quantidade pos¿tiÐa,
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A for¡na ascendente da curva (figura 17-A,B) mostra
o aumento de (ÁG)¡1", Sar,!30 , Su.,fO30, referido a relação (4')
pelo fato de (AG*)Rlc, San., entalpia livre da formação do com'

posto ',RbAlSiSOg" no estado padrão hipotético definido a partir
da leí de Henry, á uma quantídade que aunen'ta reLatiuamente maís

nápída que (AG*)Orc., Sang, entalpia livre ligada ao conposto fun

dido correspondente (IA). Isso é ainda devido ao fato que a ener
gia de vibração entre o lon alcalino en solução infinitanente di-
1uída, en sua cercadura sanídÍnica, é uma quantidade que aunenta
acompanhando o tananho do íon. É sensivelmente nais rápido dentro
da sanidina cristalizada, que dentro da sanidina fundida, à medi-
da que aumenta a dificuldade de substituir um alcalino de tamanho

crescente em relação ao potássio (Delbove, 1978).

2) A tendência nagmatófoba do Rb ( quando o mineral é leucita
cristalizada en equilÍbrio com sanidina fundida) correspon
de aos uaLores negatioos de (AG)., t.?'0 / San1030, entalpia
tivre padrão da reação de troca do potássio e rubídio, €î-
tre leucita cristalizada e sanidina fundida (28). Essa ental-
pia negativa está ligada ã formação do conposto sõlido "RbAISiZ0ó "
no estado padrão hipot6tico, sistenaticamente inferíor aquela
do conposto fundido (^G*)nb, Lcc (ÂG*)Rb, San¡

Ì1oa aLcaLino-te7'Í,osôs, a tendência ora magmåt6fo-

ba, ora magnatófi1a, tambén é rnanifestada, dependendo do rnineral,
em equilÍbrio com a sanidina fundida (leucita ou sanidina crista-
lizadas).

Aní t:i ses qráf Ì c ir-s f otrnr feita:i através de dois c¡r
foque s :

a) prirneiro considerou-se o equilíbrio da leucita e sanidina cris
talizadas nun nesno magma (sanidina fundida): min./San, '

l. os valores positivos da tabela XX, considerando prineiro
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rubídio, implica na preferência desse ele¡nento pela sanidi
na fundida quando e¡n presença da sanidina cristalizada. Es-
sa tendência magnatófi1a se explica pelo fato que o

(AG)nU, San"_Sanr, entalpia livre padrão da reação de troca

do potássio e rubídio entre Sanc-San, é positiva,

2, da mesrna forna, considerando ainda o rubídio, entre lerrcita
cristalizada e magma sanj-dínico: esse elemento prefere a

Ieucita, como justificado. pelos valores negativos de

(¡G) n¡, Lc"-san, (Tabe1'a xX).

em se tratando agora dos alcalino-terrosos, o cã1cio, pre-
ferencialnente vai para o magma sanidínico, tanto na presen

ça de leucita como de sanidina cristalizada. Isso é mostra-
do na tabela XX através dos valores positivos de (AG)n,,.

em relação ao estrôncio na presença da sanidina, esse e1e-
mento prefere esse mineral, ao nagma; na presença da leu
cita, a situação se inverte: esse elenento se concentra pre
ferencial¡nente no magma sanidínico (Tabela XX, onde

(AG), são negativos e positivos respectivamente).

5. quanto ao Ba: a preferência ó pelos ninerais (leucita e sa-
nidina cristalizadas) e não pelo nagma sanidínico.

b) Ccinsider:ando, minerais (sanidina e leucita) cristalizados em

equilíbrio con uma nesma solução hidroternal:

l. na tabela XXI observan-se valores positivos para o rubídio
na sanidina cristalizada e fundida e o inverso para a leu-
cita nas duas tenperaturas das experiências realizadas. Es

ses valores (positivo e negativo) evidencian menor ou

naior adaptabilidade desse elernento no mineral cristaliza-
do ou sua preferência pela solução hidrotermal.

a

4.

Quanto aos alcalino-terrosos, no mineral cristali
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zað.o ou fundido os valores são negativos (exceto con o cálcio,nas
fases cristalizadas). Isso significa que esses elementos tôm
maior adaptabiridade nas fases sõlidas (cr.istalizadas ou fundida)
do'que na sol-ução hidroternal .



TABELA I - Dados Experimentais dos EquilÍbrios de Troca entre Soluções Sólidas de Leucita
(Rb, k) A1SiZOU e Soluções Hidroter¡nais (Rb, I() Cl, HrO a 1030oC e 2 Kbar.

Exper. mg u atong
ÀtQ" So 1ução

Gel K Rb

Antes do Ens aio

101 61,10 160,85 3,23
_710'

104 58,90 141,03 1,39
_110'

103 60 ,10 r79 ,70 0, 157

ro.u 60,10 184,90 I,37

I02 60,40 t93,02 17,5'ì

frìg

I.{ine¡a I

U atong
K Rb Rb/K

48,70 222,28

50,90 233,28

50,40 230.99

Depois do Ensaio

1,89
-a10'

r,02
-?10-

37,40 r7r,4r 3,98

8,49 164,45

10-6

Filtrado

U atong
Rb Rb¡r

52,40 240,16 10,69

0,101 4,39
-Al0-

4,37
-q10"

97,44

1,11

10-3

3,85
-?10"

146,55 5,01

10-

148,73 2,32

160,36 5,38

2,37
-')10'

4,65
_1

10"

6,75

10-6

3,95
-qr0"

3,42
-/1t0-

1, 56

10-

3,47
'10 '

Kd

L,26

1, 1l

1,28

1,52

r,34

I
t\)
æ
I



TABELA rr - Dados Experimentais dos EquilÍbrios de Troca entre soluções sólidas de Leucita
(Rb, K) Atsizou e sbluções Hid¡orermais (Rb, K) cl, Hzo a 930oc e z Kbar.

Exper. ng u atomg

Ne Solução
Gel K Rb

Antes do Ens ai o

11

18

60,50 I58,72 3,26

r0-3

59,0C 145,02 Z,3Z
-710-

60,4C 185,03 0,1512

61,20 I78,04 2,34

62,t0 190,00 7,38

L2

l6

ng
Mineral

uatomg
K Rb Rb/k

13

54 ,60

Depois do Ensaio

40,70 232,26 6,48
-1t0'

53,60 250,22 4,05
-?10-

236,28 1,181 s,00
-7 _A10" 10"

49,30

50,40

Fi 1t rado

U atomg
K Rb Rb/L

t37,64 r,T9Z 8,66
-?10-

160, 50

102 , 01

163, 31

ts4,2.0

z,79
-(10"

r,62
-Lt0

L90,26 4,064 2,136 145,30
-)10"

3,852 2,40

1o-4 10-6

1, 75
-710"

Kd

1,184 7,25
-1 _E10' 10'

0,903 5,85
-z10'

1,978 L,36
_')

10'

r,72
10- 

5

2,08

r,62

2,23

1,48

L,57

I
t\)
(o
I



TABELA IrI - Dados Experinentais dos Equilíbrios de T¡oca entre soluções sóÌidas de sanidina(Rb'K) A1si30t e Soluções Hidrorernais (Rb, K) cl, Hro a 930oc e z Kbar.

Exper. Ing u atong

ne So 1ução
Gel K Rb

Antes do Ens ai o

69,40 zz2,9r 2,0! s9,40 2L3,48
-?10"

67,30 214,14 2,44 62,80 225,70
_110'

72,60 229,41 3,67 62,20 223,46
_110'

70,50 222,26 0,1996 47,50 170,68

67 ,40 209,?6 0,86 56,10 20I,62

81,80 1s1,43 7,0s2 68,40 245,6s

69,00 2L3,8I 11,99 65,00 233.60

Depois Co Ensaio
I,line ra 1 Fi lt rado

ng iiatong uatong. KdK Rb Rb/t K Rb Rb/r

5,93

10-4

8,08
-l10

I,28
-')10'

4 ,98
-.,10'

0,260

z,97

4,51

2,78 215,09 |,21
10-6 1o-3

3,58 159,64 1,36
10-6 1o-3

71 ,50 232,00 58,35 56,80 203,34 22,8g

s,7! 23r,20 2,84
10 " ro- ¿

2,92 2I7 ,I4 0,137
10-4

1,29 220,84 0,619

10"

I,2I 159,59 4,23
-')10'

1,93 I7L,67 ó.69
-)10'

0,113 200,22 28,18

s ,64

t0-6

8, 55

10-6

r,23
:rc-4

6,33
-L

10

2,80

10-3

2,65
-')10"

3,90
-.>10"

1 ,4t
_1

L0'

0 ,49

0,42

0 ,47

0 ,46

0, 46

0 ,46

0, 49

0 .80

(,.!
a
I



TABELA IV - Dados Expetirnentais dos Equilíbrios de Troca entre Fusões Sí1ico-Sanidínj-cas
($b, f.¡ A1Si308 e Soluções nidrote nals (Rb, K) CI , H2O a 1030oC e Z Kbar

Exper. rng uatong

Ne Solução

Ge1 K Rb

Antes do Ens ai o

612 6s,20 L84,24 1,90
-110"

610 65,30 263,20

607

611 72,20 208,ó1 0,32 57,ó0

7t,30 202,76 0,204 60.70

fng

61,50

58 ,40

lrtineral

uatong
K Rb Rb,/I(

Depois do Ens aio

1, 58

10-

205,50 1,54 7,51

10 10

195 ,14 4 ,64
-110"

Fi ltra<io

p at ong
K Rb Rb/K

202,83 6,998 3,45

10- 10

L97,47 0,106 5,s0
-L

10

166 ,24 t,77 r ,062
1o-4 10-6

2,38 2t4,07 9,16
_c _?

10 " 10 "

r27,88 0,114 8,89

10-4

171,36 0,L76 1,03
-a10-

Kd

0,7L

0 ,55

0,39

0, 53

4,28

10- 5

I

I
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T^llcL^ V - I)¿dos ll r p c I i mc ìì t ¡r i s dos lìqúi1íbrios dc lroca enrrc Soluçõc:: Só1idís ijc t,cucit¡r
C, () 

^lSi,o(, 
c Solr¡çõcs lli(hotcnù¡is (C¡, X) Ct. ll2o a 1030oc e 2 (bar.

^ntas 
(lo lìrìs,rio I)cDo i s do lins¿¡io

lxpe r

Ne

rnc

Gcl

tratorfS

Soluçr'io
Ii 1t t.rìdo

!:rromg
Cô Ca/ X

Ìl inc ra I

ìr ¡r t o¡ng

ri c¡ Câ/K

36,40 88.06 3,97 28,ó0 13t,tj8 l,3t 9,98 113,81 t,95 t,72
l0-3 l0-3 ì0-ó I0-3 t0-5

3ó,40 9s,21 5.425 24,30 11.1,37 1,35 l,2l 102,30 2,38 2,33

t0-3 10-3 10-5 l0-3 lo-s

35,70 102,36 1,27 t3,30 r5Z,()2 2,83 I,87 1t8,67 3.8ó 3,25

10-2 10-5 r0-S l0-3 10-5

J6,ó0 105,93 2,36 28,20 729,25 6,003 4,64 162,óó 1,37 8,40
I0' 10" 10" l0' 10"

3s,70 1t9,90 2,94 32,10 147,t2 9,53 6,48 14r,43 1,39 9,84
10-2 l0-3 lo-s ro-2 l0-5

37,80 133,23 0,ró7 32,ó0 r4e,4r 
l;l; i;:l 

143.48 
i;gg ï;:å

ó9,70 219,99 2,14 59,00 273,t0 0,907 3,:\2 21t,28 1,02 5,7u
to-3 lo- 3

J3,40 27S,SS 7,59 71,10 323.86 2,802 8,599 324,,)4 3,83 1,181

10" I0'

36,20 102,03 17,40 34,r0 15ó,29 7,99? 5.12 147,5? s.S3 3,?4

Ì0' 10'

70,00 1s9,22 ¿4.98 60,09 275,40 25,696 1.021 269,Jr t0,29 3,82

t0' l0'

ó8.70 129.00 7s,ó9 64.60 296,07 47,8ó r,gl 258,82 11,27 S.];
t0' 10"

0.52

0,53

i,37

2-67

3.6ó
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T^BELÁ vl: Dados B¡pôrlnonr¡l! dor Equrlfbrros do Troc¡ ent¡e soruções sór1das de Leuctta
ø, X) ÀfSlZoO o Soluçõôr llldrotennâts (C¡, X) Cl, HZO a gJOoC e Z Xbsr.

Á¡ltês do Ensaio tlepols do En3a lo
ErÞ.¡. ms

Gcl

!aton8
so¡ução

XC¡

üInê ra l
!3to¡ng

X Cs CalX

Fl¡trado

uatong
ce ca/K

Xd

35,40 9ó,st 6,062 52,00 14ó,6ó

t0-

57,90 180,J{ ó,S8

t0.'
50,70 252,37

69.$ 2u,8ó 2,999 56,50 258,95

l0'

70,E0 2{4,03 2,09 63,50 29¡,03

toó,ós ¡,034 9,ó9
to-5 10-6

20ó,65 2,78 1,54

to-3 ro-s

238,87 1,08 4,52

l0' t0'

272,89 0,99r 5,ó5

lo-5

191,82 3,05 ¡,89
t0'

ló4,7r 7,99 1,85

t0-2

241,91 t7,11 7,07

t0'

212,63 22,91 8,40

l0'

2¡5,09 23,t5 0.108

t,57 9,33
ro-3 10-6

2,59 ¡,17
ro-3 to-s

I,153 4,15

lo-2 to-s

r,0l 3,46

IO.J

5,0t 2,t6
l0'

6,925 {,9 t
t0'

20,9ó 7,só

l0'

28,J79 I, t1
to-r

4t,31 0,t49

0,9ó

0,98

0.95

l.t¿

1207

3ó,00 125,8 ló,7s tz,zo t47,58

ó9.80 ¡18,50 1!,so 60,50 27?"28

ó9,80 t4S,3 ó5,39 61,50 281,!ó

62,20 185,22 9,08 51,80 237,41

70.20 ¡t{,0ó 74,6E 60,50 277,2A

1.07

l -32

t -01



TABELA VII - Dados Experirnentais dos Equilíbrios de Troca entre Soluções Sólidas de Sanidina
(Ca, K) A1Si3O8 e Soluções Hidroternais (Ca, K) Cr, H2O a 930oC e Z Kbaf.

Exper. rlìg

Ne
Ge1

Antes do Ens aio

1503 70,80

1502 65,00

1500 57 ,10

1504 67,5C

1501 ó0,00

1505 81,90

uat omg

So 1ução

K Ca

2r9,34 8,78 64,01

10- 
3

182,94 8,97 60,80
-110-

176,44 8,93 50,30

10-5

fng

l.line ra1

u ato¡ig
K Ca Ca/ K

Depois do Ens aio

19T,72 r,Zr 59,65

154,35 3,52 57,10

10ó,91 5ó,45 74,98

230 ,04 2,38
-?10"

218,51 3,47
_zr0'

180,77 3,49
_a10'

214,38 4,17
-?10"

20s,zL 1,59

269,47 Z0,t6

I,036 272,53 3,45
-( -?10" r0"

Fi 1t rado
u atomg

Ca Ca/K

1 ,59
-qI0-

1,93
-(10"

1 0q

-110-

7 ,73

10"

7 ,48

10-

209,72 4,45

10-3

189,26 4,85

10-3

174,42 0,45

179,90 1,77

r,624 0,64
-c10'

Kd

? 1?

10-5

0,75

2,563 0,75
-q10"

152,43 33

2 .58

r03

9,86

10"

2,L6

r0- 1

0,76

0, 78

0,35
I

(

I



TABELA VIII - Dados Experinentais dos Equì. líbrios de Troca entre Fusões Sílico-Sarìidínicas
(Ca, K) A1Sì¡O8 e Soluções Hidrotermais (Ca, K) Cl, H2O a 1030oC e 2 Kbar.

Exper.
Nç

Antes do Ens ai o
rng lJ at omg

So tução
Gel K Ca

1303 36,40

1302 35,40

1305 53,10

116,33 2,07
-?10"

rlr ;13 3 ,97

10"

t52,07 0,27

ng

It{ineral

U atomg
K Ca CalK

Depois do Ens aio

33,50 106,19 1,86

r0_3

30,50 96,68

45 , 40 143 ,91 0 ,22

4 ,06
_?10"

1,75 100,51

10-5

4, 198 99 ,7 4

10- 
5

1,53 120,20
-?'t0 "

Fi 1t rado

Uatomg
Ca Ca/K

2,59
-L10

6,33

10-4

¿,oL

t0-

2,57

r0-6

6 ,55

10-6

2,35
-/l10=

Kd

6,81

6,62

6.51

I



t^tìt:t,^ II - Ir¡(ìos lìxpcì.incnt¿is (los I;(lìrilíb¡.ios (lc Ir.oc cntrc soluçõcs s6lidas dc Lcr¡cita

lsì. lil 
^tSr?q, 

c'Soluri(x's lli(t'o(cr ¿is (sr, X) Cl. ll2o a l030oC c 2 Xbar'

^ntcs 
(lo lirrs¡rio lrclro ¡:r Cù l:rìsrrr o

8
I:xpe Ì,

t)ato ì!
Solução

Sr

Ii I t ra(ìo

Þâto¡r8
Sì St/li

IliìrcÌîI

r sr Sr/K

413 ?6,32 20ó,89 I,19
-Ál0

67,84 221,38 3,31
-Ál0

6,50

ì0

1 A ,02 Zt1 ,09 r ,02 1

l0'

74,3) 2t4,40 4.88

I0"

78.óó 209,3ó 9,74
t0 "

219,01 10.35

ó8,70 314,86

ó2,S0 286,4s

ó4,90 291 ,45

46,30 212,2

s8,30 274,28

74,2A 343,74

51,80 243,74

55,90 256,24

1s5,4 5 7,06
l0 "

r78,26 r,27
10-4

227 ,62 2,46

1o-4

178,52 2,91
t0"

322,74 2,02

t0 '

205,84 2,98

10'

324,77 6,03

10"

304,48 0,3ó

298 ,74 0,62

r50,90 0,8s

ró8.80 r,82

4,7 I,02
t0

1 ,\2 0.95

t0

r ,08 I ,13

I0-6

t,65 0,92

l0 "

6,26 | ,26

l0 "

I,46 1 ,03

l0

2,1ó I,l9
l0- 4

1,2 1,40

t0-

2,08 1,78
10"

s,ó3 5,30
10 '

Ì,07ó r0,22
t0 '

I .51

t0-4

I,90
r0- 

4

3, ó3
-it0

3,2

t0"

2,ì8
t0 "

s,14

l0_

4,80
l0

6,ó3
l0

r,22
t0-6

r,50
10-

7,95

l0 _

1,50

to-4

2,51

I0- 4

l ,ó9

10"

3,ó9

l0-

2,98

l0 '

0.tl

418

411

429

430

7s,ó8 209,26

69.61 215,02 r,95 55,30 2ó0,t6 6,70

l0' l0'

ó9,80 223,89 I,14 60,00 282,21 0,48

64.86 205.62 r.90 090

6ó,10

5 3,80 )80.99 3t.80 53.70 246.12 26.11



1Â8ELÂ X - Dedos Expe.i¡entais dos E4uilíbrios de Trocâ entre Solr¡ções Sõlidas de Lcucita(sr' x) Âlsi& e solr¡çris Hidroten¡ais (sr. x) cr. ¡1rã . nro"a e 2 xba¡.

Exper.
l¡e

Âîtcs do Enseio
ry uetoilg ttineret

solução * 
-"*'.:.,.-_- Fi lt rado

cel ¡( sr 
-- 

* 
u1ï"t 

,.r* * u"aî", 
,.r* xd

65,30 222,9t 9,8t s7,2.t 262.16 1,81 r.s! 2¡3,30 2.1g t,17 t.ó0ro-4 ,o-o ià:; ro-4 ro^6

69.90 205,3ó l.st 56.55 258,2ó 8,lg 3.Ip ?18,0S 1,a7 l.E ¡.78ro-3 ,ó. ,à:¿ ro-{ ro-ó

61.20 2t8,6ó 2,I2 só.30 253,a5 g,41 3.7? 230.t7 5,98 2.6 l.4f,ro-3 ,0,¡ iå; ro-{ ro-6

ó9,10 222.91 5,58 60-¡0 276,Eó 2,g1 r,06 zl7.go 1,03 1.73 2,23ro-2 io:; ir:; io:; ,i:;
70,60 210,J8 2,2 ó0.40 276,A? 9,S: t,56 2I7.gO 1,0i r.85 t,92ro-l ,ó-t ,å:¡ ro-, ro-4

1Z.tO t94.97 I.48 60,40 289.ó6 1,52 1.5g 233,76 s,42 a.03 -36
lo-3 lo-2 toti

69,9E 2ZS,2S 2,2L st.sr 2!ó,or 1.5ó 6,62 2st.4t ó,79 2.70 2..52
lo-3 to-l ro-4

ó9.r9 208,ó5 9,88 s5.7J 255.12 7,98 5.r? 251.9ó t.z7 1,98 6r.s9
to-2 ro{ tò:i

70,90 l9l.o2 zt.sJ ó:t.90 292.8ó ts,0¡ 6,16 2t9,18 2,$ 8.S2 72.9
to-2 to-l ro-o

123

412

I

--l



- 38-

T/rDEL,/\ )iI - Dados Lxperinìe¡)rais dos I]quilíb¡ios dc 'Iroca cntrc soluções sóridås dc sanid.inå
(sr, Xl 

^lsiÌ08 
c sotr4õcs ltrd¡.oremroìs (Sr, X) cr, 2O a 93ooc c 2 Xbar,

Antcs do frìs¡io
rn8

Exper.
N9

ìr a tomg

So tuçâo
X sÌ

Ifincral

!¡tonÊ
X Sr Sr/X

lìi I t r¿do

!atont
SÍ

70.80 l?0,t2

ó9,40 2t7,71

ó4,30 207 ,64

70,21 160,10

ó4,7C 192,69

66,40 192,04

70,70 2r3,49

ó8,2ó 219,04

74,m 247 ,28

61 ,60 20ó.66

ì,33 b2,2.)

t0"

1,062 47 ,7 0

10-

1,50 58,80

t0"

t,002 62,30

10'

r,t7 58,40

10'

2,06 ó1,39

l0'

2,r5 óS.00

l0'

4,83 62,00

ì0-

I,8ó ó4,00

t5,33 59.0ó

¿23,8n t.20
10"

I71,43 9,74

l0'

21r,32 I,45
t0-3

22s,9C 9,02

l0 -

209,88 1.13
10"

220 ,63 I ,2l
lÛ '

2¿3,60 2

r0-2

222,82 4,55

t0'

250,0l I,30

2r2.26 r0-34

5,31ì lor,7ú t.28
ro-ó ro-s

5, ó8 229,41 2,3
10- t0"

ó,84 210,74 Z,5r
to-ó to-s

4,03 I94,37 r,83
to-S ro-4

s,40 t68,29 1,42

to-S to-4

s,50 159,21 2,07

I0" 10-

I, Só tóó,24 2,35

ro-s ,o-4

2,042 219,95 7,55

¡o-4 ro-4

5.70 289,77 4.19

10- 10"

5,11 t9ó,3 4.01

lo'

7.9t 07,3:1

to '

r .09; só.63
10

t, Ì9 57,s0
10'

9,42 4?,78

10'

I,42 ó4 .13
l0'

1,30 42,31

t0"

r.40 61, t4

to-6

3,43 59, S0

lo-ó

1,45 39,40
-^-4

2,08 2,45

ì0"



TÁßELA xII - Dados Experinentais dos Equilíbrios de'Troca entre Fusões SÍli.co-Sa.'idíirie as(sr, ç nt5i.Og e 501uções Hidrotermais (sr, x) cl, H20 à tosooc e 2 Kr¡ar.

ms
Exper.
Ne Gel

Antes do Ensaio

505

504

508

503

s0z

Uat omg

Solução
K Sr

73,5C 2t7,06 I,\7
-a10'

68,20 210,89 1,51
-?10"

Depois do Ens aio
ì.lin e ra 1

ms" Uatomg
K S¡ Sr/K

70,60 220,96 I,I7 .70,2C
-7

1U

67,83 226,94 I,03
10-1

72,98 22L,55 10,03

68,20

6r .60

227 ,89

204,16

234,57

216, 53

196,14

8,77
-4

IO

r, 15
-110-

9,74

10-3

7 ,91

10"

ó, 30

64,80

58, 70

3,85 257,8

10"

s,62 244,5

10-6

Fi It rado

Uatong
Sr Sr,/K

r,23
10-4

1,57
-^10

4,15 233,76 I,37
10 " r0 '

3,65 2L3,3
_/t10'

9, 78
-7

10

6,4L
_1

10'

5,88

10"

Kd

3,32 243,48 1,057
-)10-

8 ,04

8,80

7 ,06

7L7
10-3

3,5 t0,44
-(10"

4,36
_2t0'

7 ,60

I
(^
L'

I
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IABELA XItI - Dados Experinent¡ls dos Equilíb¡ios de T¡oca cnt(Bå, () Arsr2oó c soruçõcs ,idrorernais ¿;;: ;;';;,ïj;t:"ìr:;::.:,,0io:::.,,"

^ntca 
do Ensalo

Depoi s do Ens a io
Expcr.

Nr

r¡8 ! at or¡g

Sol uçÃo

kE"

li¡ne¡a¡

! atomg
x Bs Ba/ K

._ trå tomß xd¡( Bc 8a/K

175, t9 t,77- l.0t t8.22
lo-' lo-5

276,21 7,9J 2.81 r?,1
¡o-J to-S

191 ,77 t,28ó ó.s0 11 ,23
I0' l0''

195,ó5 2,322 t, t9 l8.Jt
lo-¿ to-{

to8,9s 2,0? l,8s 18.s4
lo-t I o-4

189,00 o,]l 2,4s, ¡4.90
to ' to'"

¡ 49,97 6,524 d.3s Is.:4
l0 ' lo'q

ló8,0J o. tol ó,0¡ l¿.20
to- 4

ló9,lt 0, t2ó 7,44 17,23

¡o'{

149,Jó 0.t48 l.tI t5.ts
ro- 

o

194,37 0.t5 ¡.70 l ¡.41
t0 "

z 17, J9 0,95 4,t7 -t2.47

t0 "

209,72 t.is 8,{l tn.s:]
¡o-3

Ft I t r¿do

Cêl

8ts óJ,ó0 209,dt 5.30 45,90
l0'

ó8,40 ¡94.ó¿ o,tó{ ó1.80

52,80 ¡5J,57 0.2s{ .45,90

5¿.10 I ?0.92 0.5J9 45-40

2t0,37 5,87

l0'

28J,24 0,t¿0

210.37 0,235

208,08 0,4St

22t,37 0,756

224,t2 0.829

2l t, 12 !,404

248,87 2,to?

2¿9,78 5,1ó

2ró, J3 3,58

28E,74 ó.95

248 ,81 12,9t

228,24 18,ú9

52,80 90,ó6 0.793

5!,50 lót,3s ¡,lo

5J,00 t4J,6J l,56

5ó,ó0 ts2,0? 2.54

ós,20 ¡8¿,89 J, Ss

52.40 ¡¿2,98 4,98

48,J0

4t,90

4ó,50

54,J0

54,50

17 .20

I,84
to-o

4,94

¡o-¿

1,r2
to'3

2, t?4

t0 "

5,4J
l0'

3, 71

¡o'l

ó,óJ

ro- J

8,54

t0'

1,282

t0"

I ,ó85
l0'

2,46

l0 "

5,45

l0'

8,80

t0.

8t8 ó9,90 205,04 7.g2 ó3.00

61,10 20S,04 t4,j7 S¡,to

ó9,80 229,4t 26,29 49,80



TABELA xI\¡ - Dados ExÞeri¡nentais dos Eq'iríbrios de Troca cntre Soruções só1idas de Leucita(ßa, K) /r1si¿06 e Sotr.rções HidrotenEis (Ba. x) Cl, H2O a gj;oc e z xba¡.

Exper.
Ne

Antes do Ensaio Depois do Ensaio

Gel

70,30 16s,72 0,106

s3,30 lst,7s 0,152

6t,50 184, 57 0,285

80,30 204,7L 1,079

68,00 178,39 I, rr4

63,40 175,47 I,l9S

64,70 216,74 2,22

ss,30 162,15 4.62

70,10 228,11 t0.22

l¡ato¡ng
Solução ng

K Ba * ";Tt

20r

l{ine ral

ó3,30 Z90,tt 9,87 3,40
410- l0

44,90 205,78 0,1124 S,46

l0-4

53,70 246,L2 0,264 1,07

10"

72,L0 3t0,45 0,986 2,gg
-110"

60,40 276.82 r.057 3,83

l0-'

47,90 219,53 0,89 4,072

t0-3

54 ,60 250 ,24 1.965 7 ,84

10 
-3

s0,60 278,20 1,233 1,162

rc-2

65,00 297.91 9.I3 3,16

lo '

Fi I r rado

Ua tomg
B^/K K Ba Ra/K

219,95 2,42

t0"

t20,zo 2,28

10-3

242,97 7,241

t0"

tl7,6s 2,398

t0'

260, 2,?3
-7t0-

t99,49 2.77
10'

255.75 6,93
70-2

z4s.5z 0,I28

233.16 0,412

1,10 30.91

10-5

1,897 28,78

r0-5

2,98 35.9t
l0-5

8,55 34,97

Ì0-5

1,050 36,50

t0-4

r,39 29,29

r0-4

2,71 28,93
t0-4

s,zL 22,00
-d

10

r.?6 18,00

t0 "



-42-

TÂBELA xv - Dsdos E¡pc¡i,nenrâis do; Equiríb¡tos ¿re Troca e¡tre soruções sõlidds de sânidina(ua, K) ÂlSt3OB c soh{ões ltidrolcnîûis (Ba, () Cl, HzO a 9¡OoC c 2 xbar.

AntGt do Enlslo DepoIs do linsn i o

E xpc r. l1ll

Cel

!atoll8
Solução
xBs

ll¡ncrn¡
u0 tomg

X Ba Bc/X

Fil t r¡ìdo

! I tong
liâ ðål t(

t08'

tid

53,20 ts7.20 6,2 43.50 tsó,3t 4,6- 2,g2 tJ8,It 4.20 5,04 9ó.05$'2 n-2 r;-4 r;:¡ ,;t;
68,ró ¿30,29 0,918 ór,d2 220,14 0,12 3,2q ß1,02 9,J1 J,98 82.29

to-3 ¡o-3 to- 5

72,tJ 226,36 0,92 ó4,ó6 ¿32.J8 0,75 3,lZ 225,06 8.55 J.80 85.4:
lo-J to-l to-5

ó4,90 21s,7ó 1.125 50,80 t82,S7 1,03 5,6! 2ól,t! t,8l s,02 l¡¡.¡5
to-3 to-2 ro- S

s7,40 ¡s8,57 l,óó 49,I0 t7ó.¿ó t,¡? 7,815 rt2.99 r,077 8.10 96.{s
lo-5 ¡o-2 l o-s

71,35 232,50 2,?1 64,72 232.60 2,S4 t,t04 209,72 ¿,74 t,5l 8¡.ó0
to'' ,o-, to-o

ó8,50 230,19 3.tóó 60,50 ¿tó,7ì 2,96 ¡,J8 t9r,.t9 ;.ìJ 1,22 trj.Ji
Io-2 l¡'2 ,.n-{

72,40 226,¡ó 5,23 59.7 2t4,5ó 2,48 I,lJ 230,t8 I,ll l,3s 8ó.6;
lo-2 ,o-, to-4

55.50 tó0,s2 7,JJ 52,50 188.ó8 ó,44 3.5J2 180,05 0.t48 8.22 4t.9;
to-2 to-'

ó9,7S 226,49 7,3ó ó3,t3 22ó,88 ó,88 1.123 t85,42 0,t57 8,4ó J6,93
to-2 ro-4

12,80 230,0ó 8.¡I ó4.ó8 2J2,45 7.S0 i,Jl 20J,32 o,2z? l.t2 29,77
¡o-2 lo-J

71,00 202,44 ¡0,29 53,40 t9l.9t 7.óó 4.152 248,08 0.sor 2,02 20,55
to-2 to- 3

71.35 232,66 1S.85 ó5.ó8 2ló,05 11,?23 ó,ól 223,79 0,8Jó 3,75 17,ó?
to-2 to- 

3

70,50 zJZ,82 ló,s2 ó¿.S8 2lZ.O9 13.7o (,,22 Zt2,2B ì.09t S,204 12,09
lo- 2 lo'l

80¿'

801,

805'



lABELA XVI - Dados Experirnentais dos Equilíbrios de Troca entre Fusões SÍlico-Sanidinicas
(Ba, Kj Alsi¡o, e Soluçoes Hidrotennais (¡a, fJ C1, HZO a 1030oC e Z Kbar.

n1:
Exp e r.

Àt9
be-[

Antes do Ens ai o

909

903

902

ll atong
Solução
K Ba

65,60 230,7t 0,235

7?,I0 Zt7 ,39

74,10 2r4,t9

75,90 2\6,41

70,60 224.2I

901

905

907

lline r a I
U a torng

K Ba Ba/K

Depois do Ens aio

0, 554

r ,154

1,72

z,034

6I,ZC 204,50

62,50 207,50

64,40 ZL4,I9

70,00 224,86 Zl,r4 63,80 2t3,79 15,873 U,gg

r0"

0,185

7 4,90 220 ,20

68,70 202,49

9,O43 259,08 3,21

ro-4 1o-1

0 ,445 2 ,LS
-a10'

n Roa L ?')
_710'

L,4r2 6,45
_z10'

1,693 8,43

t0'

Filt¡ado
u atomg

Ba

230,43 4,542 t,97
-'> _Àr0' 10-

292,07 0,129 4,44
-L

10

238,36 0,195 8,04
_n10'

I79,28 0,166 I,26
ll

10*

248.59 2,249 9,13.:t0'

t,24
_A

t0 '

Kd

7,3

r0 ,90

9, 51

8, 05

9, 1C

8,76 I

I



TABELA xVII - Coeficientes de Distrlbuição dos Elementos Traços

terrosos) entlc Mineral Cristalizado ou Fundido e

Mcdldos ExPerlnontollrlcnte.

(alcaIinos e alcal ino-
Solução Hidrotcrnal

XdM

NC
XI I

NC
IX

Àlinc,/ SH Sanf/SH

s"n!30/sH lru.loso/sH luu.l3o/ stt s"n]o3o/str

Ca

Sr

r,ó3

(t ,7 2)

t,26

(r,18)

l,s5

(t)

0,47

0,79

55,00

9S,00

(r)

1,50

0,59

I,05

t7,00

(1)

I,80

0,95

I ,90

3t.00

(r)

0,5s

ó,70

8,50

9.00

L ,68

t,8l

t.43

t,48

t.68

crts-

crista

Le 8end8 i

1) XdMr coeficiente de distribulção do elenento M/K nedido expeÌimentalnentc '

2) Xdl.f , rnin./sH: coefÍcientc de distrlbuição do elcmenlo M entre o ninersl potássico

cristalizado (scnidine ou Ieucíta) e solução hidroternal.

3) Xdll, sanr/sH: coeficiente de dlstribuição do ele¡nento M entre a "sãnidina fundid¿"
e so Luçãó h i d¡oterrria l,

4) M: elenento slcslino ou alcalino-terroso.

5) rH: r8io3 1ônicos para coordenação 9 opud I'ittoJicr e Muntus (I970). Os valores entre
parênteses forsn obtldos pol interPolsção (en F' Delbove, I978).

6) Xtçt, Senl50/SH: coeficienres de distribuição do etenento M entre a sanidina crista-
t i¿ada i 95ooc - 2 xbar c solução hidrotertnsl.

7\

8)

X,Lrt, Leucl030/sH: coeficlentes de distribuição do elcmcnto M cntrc ¿ Icucita
talizada ! to¡ooc - 2 Kbar e solução hidrotermal.

x¿v, LeuclS0/sH: coeficientes de distribuição do elenento M entre a leucita
lizada a õSOoC Z xbar e sol.ução hidrotermsl.

e¡ xau, san|030/SH: coeflcientes de distribuição do elemento M e do x nedidos cxperi-
nentBlncntc êntre I ssnldlno fundfd0 û I0JOoC - 2 Kb¡¡r c solttçio hid¡otcr¡nal'



TABELA XVIII
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Lirnites da Idealidade ExpÌessos en Relações de

Concentrações M/K (ou ppn do traço M) nos Mine-

rais, obtidos através dos Experimentos de PaÌti-
ção dos Elementos Tra.ços entre Minerais e Soltr-

ção Hidrotermal.

Limites da I de a 1i dade

Minc/SH San ¡/ SH

L"u.lo30/sH L"r.!30/stt
(ppn) (ppm)

s"n!30/sn s"nIo5o/su
(ppn) (ppn)

4,ó5.10-2
(18.200)

ì . 10 " r
I(2.000) /

-À2,s. 10 
J

(200)

r,s. l0 "l
(9.443) ú

2,r4,tO-z
(8. s64)

s,a. I0 '1
(10.000) /

-â3. 10 '1
I(too) t

-1s. t0 -)
(3. rso) e

r.,6.10'l
(4.900)Ú

?.. 10-3 )
(1.ooo)Ú

-)10 -

(3.1s0)

r. s.10 - 
I

(7.s00)v

Sen Lirni te
(tso)

Sern Lini t e

(soo)

Sen Lirnitc
(10.000)

Sem Linrite
(80.000)

Le genda :

l) Linites da idealidade, rnin./SH): linite da idealidade dos mi-

nerais potássicos (leucita e sanidina cristalizada) e soluçrìo

2)

3)

4)

s)

6)

7) Sinais:

a) desvio positivo en retação

b) des vio negat ívo en re lação a

hidroternal.
Linites da idealidade, San6/SH: limite da idealidarle da sani-
dina fundida e solução hidroternal '

M: elenento alcalino e alcalino-terroso.

l"r.|030/sH, 1i¡nites da ideatidade do elenento ¡1 reiìlizados
na leucita cristalizada a 105ooc - 2 Kbar.

o1nI-euci'"/sH: Iinites da idealidade do eLemento M. rcalizaclos
na leucita cristalizada a 93ooc - 2 Kbar.

s"n!50/stt' limites da ideatidade do elenento M, realizados na

sanidina cristalizada a 930oc - 2 Kbar.

a idealidade dos rin"ruir')
i dca 1i dade dos minerais: 

¡



TABELA xlx - coeficientes de Distribuição dos Elementos T¡aços (arcalinos e alcalino-ter¡osos)
Calculados, a partir das Expe¡iências Realizadas.

llin./llin.

r.r rM r.lotour"nnti -ì.t,i]]""õã

(x)

Rb

Ca

Sr

Ba

(r,63) (r)

(r ,72) 2 ,7 7

1,26 0,7S

(1,38) 0,01s

1,s5 0,18

Legenda:

1) Kdltl: coeficiente de distribuição do elenento ¡f e do K celcuLados, e partir dos ¿lados da Ta
be 1a X\¡I1.

2) Kdlq' tninc/Í¡inc: coeficiente de distribuição do elemento ¡f entre ninerais potássicos crista
Lizados (senidina e leucite).

3) xdlt' ninc/sanf: coeficiente de distribuição do e1e¡nento Àf entre un nineral potãssico cris-
talizado (sanidina ou leucita) e sanidj.na fundida.

l¡ xar'r' lc|030-san930, coeficiente de distribuiçâo do erenen!o Iq e K entre e leucita cristali
zada ã 1o30oc - 2 Kbar e sanidina cristaliza¿la a 9JooC - 2 Kbar.

5) xdt't, lc!30-san930: coeficiente de distribuição do elemento It e K entre a leucire e sanidi-
na cristaliza¿las a gJOoC - Z Kbar.

o) xar'l' lcl030-san1r030, coeficlette de di.stribuì.ção do elernento Àt e K enr¡e a leucire c¡isra-
lizeda e senidina fundida e 1O3OoC - 2 Kbar.

z) xtllrt ' lc!30-sanrr030, coeficiente de disrribuição do ele¡nento M e K entre a reucita cristeli
zada a 93OoC - 2 Kbar e sanidina fundida a l030oc - 2 Xbar.

(Ì)
3,83

1,20

0,035

0,035

Kd I'l

L.ro 3o /s"r,1o3o l.l30/s"r,|o3o

(1)

z ,36

0,088

0 ,I2

llinc/Sen

(1)

3,27

0,14

0,22

3,67

s"n9 3o 7s"n Io 
3o

(r)

0,85

0.r2

6 .41

10, 56

I

o\
I



TABELA xx - Entarpias Livre Molar Padrão, nos Dornínios de Henry, calculadas at¡avés da Reação de
Troca do Elenento Traço M e do K entre as Fases Estudadas (cal nol-l).

NC

XII

(K)

Rb

Sr

Ba

rM L.l03075"n930

1,68 (o)

1,81 - 2557

1,43 850

1,48 9844

I,68 4254

Min./Min.

Legenda:

1) (ôG)M: entalPia livre nola¡ padrão do elenento ¡1 calculados a parti¡ dos dados dos nesnos pares
de fases em equitÍbrio mencionados na tabela XIX.

2) (ôG)M' min./nin.: entalpia livre nolar padrão do elenento trt entre nine¡ais potássicos cristari-
zados (sanidina e leucita).

3) (^G)M' nin./sanr: entalpia livre ¡no1ar pad.rão do elenento ¡! entre um nineral potássj.co cristali
zado (sanidina ou leucita) e sanidina fundida.

4) N.c.: número de coordenação para o rnineral leucita segundo Mazzi et a1.(1976).
rM: raio iônico, segundo Whittaker et al. (1970) i Shanon et a1. (1969, 1970).
N.C.XII: leucita: Mazzi et al.(1976).
N.C.lX : sanidina: \,hittaker et a1. (1970).

. 930,^ 930,aa / ùanc

(o)

-3135

- 612

7 826

2451

l.lo3o/sr,r1o3o

(o)

-2305

6555

5583

-1690

llin /San -c.t

t,.930/s"n|o3o

(o)

-2943

471,3

37 6L

-3250

s"n!30/s"nfo3o rM

(o) 1,63

40 3 t,72

5267 r,26

-4639 (r,58)

-5865 1,55

NC

IX



TABELA XXI - Entalpias Livre l{oIar Padrão,
de Troca do Elenento Traço e

_ì
droterma I (caI moI ')

CN

IX

K

Rb

Ca

Sr

Ba

rl'l

I,63

(r,72)

I,26

(r, 38)

1 .55

s.r,l3o/sH

nos Domínios de

do Potáss io ent re

(o)

17 63

550

- 9556

- r0632

Legenda:

l) (ôG)nr: entalpia livre mola¡ padrão do elemento M calculados
tabela XVI L

Nlin / SIIc'

l"u.lo3o/sH Lsr,çg3075H

(¿G) u

2)

Henry, Calculadas através da Reação

as Fases Estudadas e a Solução Hi-

(AG)lt , rnin./SH: entalpia livre
lizado (sanidina ou leucita) e

(aC)., , Sanr/SH: entalpia livre
ção hi.drotermal.

(o)

- 691

1589

- 1-28

-7 461

3)

(o)

-L372

rz0

- 1499

-8163

San./SH
T

su.rlro3o/sH

molar padrão do elemento M,

solução hidrotermal.

molar padrão do elemento tr! ,

(o)

r574

-5009

-5635

-5786

CN

XiI

rl.l

CN

VI

1,68

1,8l

1 ,43

1,48

1.68

rM

a partir dos dados fornecidos na

entre un rnineral potássico crista

entre a sanidina fu.,ai¿a e solu-

1 ,44

r,57

1 ,08

t,2r

I,44

I
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Figura 2 - Curva de equilíbrio
a 9s0oc e 2000 bars
mal de KCI a 1,5 N e

t ilhada corresponcle
gual a un.

r.ooo

rd' rdt rBþì
I. KJSH

da distribuição de Rb e K, obtidl
(pHZ0), entre urna solução hidroter
leucita cristalizacla. A reta pon_

a um equi 1íbrio de Kd constantc i

rdr

too

rd'

rO

-tto-

to- c

to-" -ato-

,lc

/f
trl

o

L l,.r I i_ r ì.\
.u)
i

/zo/

o

or/



-51-

Figura 3 - Curva de equilíbrio da distribuição de Rb e K, obti-
da a g30oC e 2000 bars (pHrO), entre uma solução hi
droternal de KC1 a 1,5 N e sanidina cristalizada. A

reta pontilhada corresponde a urn equilíbrio de Kd

constante igual a un'

fRbl
L K ISH



Figura 4 Curva de equi I íbr io
a 1030oC e 2000 bars
termal de KCI a 1 ,5
thada corresponde a

gual a un,

- s2-

da disrribuição de Rb e K, obtida
(pHZ0) , entÌe una solução hidro-

N e sanidina fundida. A reta ponti
um equilíbrio de Kd constante j.-

o
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Figura 5 - Curva de equilíbrio da distribuição de Ca e K, obtida
a 1030oC e 2000 bars (pHrO), entre uma solução hidro-
termal de KCI a I,5 N e leucita cristalizada. A reta
pontilhada corresponde a um equilÍbrio de Kd constante
igual a um.
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Figura 6 Curva de equi 1íbrio
a 930oC e 2000 bars
mal de KC1 a 1,5 N e

tilhada corresp onde
gual a um.

-54-

da distribuição de Ca e K, obtidn
(pll2O), crìtrc un¿r so.l ução h.icl rotor
leucita cristalizada. A reta pon-

a um equilíbrio de Kd constante i-
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Fi gura 7 Curva de equilÍbrio
a g 30oC e 2000 bars
mal de KC1 a 1,5 N e

tilhada co rr e sp onde
gual a um.
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da distribuição de Ca e K, obticl¡¡
(pllr0), cntre uma solução hidrotcr
sanidina cristalizada. A reta pon

a un equilíbrio de Kd constante i-
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Figura 8 - Curva de equilíbrio
a 103ooc e 2000 bars
ternal de KC1 a 1,5
thada corresponde a

gual a un.
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[o*]*^,

da distribuição de Ca e K, obtid¡
(pHZ0) , entre una solução hidro-

N e sanidina fundida. A reta ponti
un equí1íbrio de Kd constante i-

rd5 t-
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Figura 9 - Curva de equilíbrio da distribuição de Sr e K, obt:id;L 
)

a 1030oC e 2000 bars (pHrO), entre uma solução ìriclro- 
l

ternal de Kd a 1,5 N e leucíta cristalizada. A reta j

pontilhada corresponde a um equilíbri o de Kd constante
igual a urn.
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Figura 10 - Curva rle equilíbrio da distribuição de Sr e K, ol)tidrì
a 930oC c 2000 brrrs (pllrO) , crìtrc unra soluçio lr irl lo-
ternal de Kd a 1,5 N e leucita cristalizada. A reta
pontilhada corresponde a un equilÍbrio de Kd constante
igual a un.
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Figura 11 - Curva de equilíbrio da distribuição de Sr c K, obti_
da a 9SOoC e 2000 bars (pHrO), entre uma solução hi
drotermal de KC1 a 1,5 N e sanidina cristalizada. t\
reta pontilhada corresponde a um Kd constante igual
a un.
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Figura 12
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Curva de equilíbrio da distribuição de Sr e K, obticla
a 1O30oC e 2000 bars (pHro), entre una solução hidro-
termal de Kd a 1,5 N e sanidina fundida. A reta ponti-
thada corresponde a um Kd constante igual a un,

ÍÞLl
I. K JSH



[?],-*.

r o-'

rd¡

lo-'

2o
,{

^1"
or/

o,/

o

tr

//
,/ ,/'

'/ 
/'

/,/
r/ ,/

"/ ,/

-61-

[oo'],-.u.

r oo0

¡oo

to-o L
lO- c

ró-o ,ó-' ,å-' tff _

Figura 13 - curva de equilíbrio da distribuição de Ba e K, obticr;r
dos a l030oC e 2000 bars (pHZO) , entre uma solução hi
droter¡nal de Kd a 1,5 N e leucita cristalizada. A reta
pontilhada corresponde a um Kd constante igual a um,
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Figura 14 - Curva de equilíbrio da distribuição de Ba e K, obti- :

da a gJOoC e 2000 bars (pHrO), entre uma solução hi 
I

d¡otermal de KCI a l, S N e leucita cristalizada. 
^ 
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reta pontilhada corresponde a u¡n Kd constante igual 
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a um,
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Figura 15 - Curva de equilíbrio da distribuição de Ba e K, obti_
da a 930oC .e 2000 bars (pHr0), entre uma solução hi
droter¡na1 de KCl a l, S N e sanidina cristalizada. A
reta pontilhada corresponde a um Kd constante igual
a um.
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Figura 17-A,B - Entalpia livre molar padrão, nos donÍnios de Hen

ry, obtida da reação de troca do elemento M e

<ie K entre a leucita cristalizada (930o e 1030oC )

e sanidina fundida (1030oC) em função do ra j.o iô
nico, para os ions M* e M2* de coordenação Xl;
(Whittaker et al . , 1970).
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Entalpía livre nolar padrão, nos donínios de Hen
ry, através da reação de troca do elemento M e

de K entre sanidina cristalizada (BS0o e 9J0oC),
e sanidina fundida (9SOoC e 10S0oC) em função do
raio iônico para os ions M* e M2* de coordenação
IX (Whittaker etaI. 1970). No gráfico A, estão
îepresentados os dados experimentais cle Delbove
et a1i i (em publicação)
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4, TMTAMENTO TERMODINÂMICO

4,1. Considerações Gerais

Experiências de laboratório permitern deterni.nar
distribuições de elementos entre fases coexistentes clentro cle

condiçõcs f ixaclas (P,1'etc....¡ ncccssirirs ¡;arl so podcr L:onrl)iu r ï'

con distribuições de elementos observadas entre minerais das ro
chas naturais. No entanto o meio natural 6 nruito complexo: as

atividades não são diretamente nedidas, as espécies ¡¡ j.ner¿ris na

turais tôm uma extensão de composição bastante variada e os pa-
râmetros físico-quínicos raramente são fixos.

Thompson et a1. (1968) mostraran que a pat.tlr
dos dados de reações de equilíbrio de troca de íons (Na-K) cìÌì

feldspato erl condições hidrotermais, pode-se estudar as propric
dades ternodinâ.micas desses minerais, Esse mótodo é Lintitado
aos elementos mäiores e são dependentes do conportamento de f .i-
xação dos elementos traços. Dessa forna , os traÌ¡alhos cxpcl inren

tais são indispensáveÍs, não somente para se conhccer
as distribuições em casos parti.úIur"r, mas sobretudo para colo
car en evidência as leis termodinâmicas que governanì os fenônre-
nos naturais.

Os feldspatos são ninerais essenciais enì numero-

sas rochas alcalinas, cujas soluções hidrotermai.s não são n'¿ris

acessíveis. A utitização de unta soJ.ução hidrotermal. uas expcriôn-
cias de laboratório fornece nuìnerosas vantagens. lì1a tacil ita
grandenente a síntese de certos silicatos, pernitc uma caracte-
rízação nais direta de suas propriedades e se presta cle ntaneirr
relativamente sinples à aplicação dos princípios ternrodinâmicos
que regem as distri-buições,

Há vá¡ios anos pesquisadores do mundo inteiro co

nhecem e se utilizam das propriedades clos silicatos. S¿rbc-se

que esses ¡ninerais agen como excelentes trocadoles de íons se

as experiências são realizadas en alta pressão e ¿r1ta tenìper¿ìtLl
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ra, Por exemplo, o potássio de um silicato KS, pode ser trocado

por outro el-emento alcalino B contido inicialmente sob a forma

de sal BCI da solução hidroternal:
(KS)cr + (BCI)aq + (BS) cr" + (KCt).,q ... (l)

Essa troca de íons implica na substituição isomor

fa de B e K na estrutura do mineral. A fase rnineral BS cont6n en

tão uma certa quantidade das moIéculas cle KS em solução só1icla.

A solução aquosa contém por seu lado cátions B* e K*.

Quando é atingido o equilíbrio da reação (1), a di
ferença dos potenciais químicos (^u) da reação é zero. Os poten

cíais quínícos dos elementos presentes na solução aquosa são i-
guais aos potenciais quírnicos desses elementos na solução só1i
da.

CTl' 
rì

onde S é urn radical silicatado
quosa,

ucr'K

,, aq
'B

e Cl o ânion do sal em solução a

donde ,

,. arl
trB

I

i , ùaq'K

', 
aq

'K u cr'B

considerando-se a expressâo exp l íci ta
componente i numa fase q como

- pt' e)K

do potencial químico de um

tem-sc:
CI

ui = u I * nr L" oT



- (r9 -
.aquB .. o ao- uB

., o ao
K

+RT

+RT

Ln afiq

Ln aK'
.aou,.'f\

cr'B

,,cr _,,o crtK - sK

R1'Ln af;r

* nr ln air

,;" +

(^u ) da reação (1) é a sorna dos potencia:is químicos dos ¡rroclu_

tos menos a sona dos potenciais dos reagentes.

(^u) = (ufic * ui') - tuftq . ufi't

substi.tuindo esse valores,

(^u ) =(13 "o * nrl.n afiq * ,3 "t

u i "t * nrln ufit)

no equilíbrio (lu; = ¡ ou uit =

nrln a[r; - (, ? "q * n'rln ala

e ufir=ufict então,

(u! aa * ui ")
-cr ^ao

RrLn 'B 'K' = -(ui tt * ui uq)
cr âoaK ' aB'

,, aq

RTLnKd=_(^Go)

Na hipótese das soluções hidrotermal e sóIida se

rem ideais, a expressão da variação da entalpia livre da reação

de troca pode ser obtida co'sidc.anclo-sc as frações ¡ìro.l ílÌ.cs

(a = Yx' Y = 1)
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(^co)

Para uma reação ã T

que , a constante de

(xo/x,,) cr
= -Kl Ln

(xB/xK) aq

e P fixos, (^G)o é uma constante,
equi 1Íbr io pode ser definida

^ ^o
RT

de f o¡nla

e uma Solução Con

um elemento alca-
e una solução hi

troca de íons do

(xB/xr() cr

^ {xr/x*) oQ

(3)

(4)

4.2. Reações entre Feldspato (Feldsparóide)
tendo un Elernento Traço Alcalino.

0 equi 1íbri o de di s tribui ção de
lino (Rb, por exenplo) entre urna solução sóIida
droternal pode ser for¡nulada por una reação de

seguinte tipo:

Kmin * Rbrol 
=- 

Krol * Rbrin

onde Knin representa o feldspato (ou feldspat6ide) ,

alcalino ¡naior.

As reações possÍveis observadas nas
ses sao:

a) (KAISiaOB) San. + (RbC1) 
SH ==è

K o eleÌnento

diversas fa-

(Rb A1

(Rb A1

sisoB)san. * (Kc1)sH (1)

b) (K A1 SiZ06)Lc + (RbC1)SH=..--
c

sj-2oó)Lcc * (KC1)sH Q)

c) (K Al Si3O8)San, * (RbCI)SH=- (Rb A1 SiS0B)San¡ * (KCt)SFr (3)

onde figuran os polos binários, cujos índices representam as fa-
ses es tudadas ;
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sanidina cris tali zada 

-+ 
(Sanc.)

leucita cristalizada .-.' (Lc")

magma sanidÍnico (Sanidina Fundida) 
-*

solução hidroternal 
-- 

( SFI)

(San¡ )

Destas fases, as que são consideradas estritamen-
te binárias, são a sanidina e leucita cristalizadas, (Sanc, Lc.)
cujos polos são sanidina (ou leucita) e feldspato (ou feldspatói
de) rubídico.

A solução hidrotermal (SH) cujo título global é

constanPe, pode ser ígualnente coNsiderarla, apesar de conter
três constituintes (H20, KCI, RbCl) uma fase binária cujos po-
los são duas soluções de título 1,50 Nl uma de KCl e outra de
Rbcl.

O magma sanidínico (San f) contém cinco cons-
tituintes (K Al Sij08, KC1, H20, Rb A1 Si30B, RbCl). Pode-se ad-
¡nitir que somente os traços de rubídío interagen na reação e

que eles não modificam as relações molares entre feldspatos, água
e clorêto. Un nagrna apresentado dessa forma pocl,e.,. conseqtlentemen
te ser correlacionado ,a fase binária cujos polos são: rnagma po-
tássico-sanidÍnico de u¡n lado e nagma rubídico de outro, mostian
do características idênticas quanto ãs frações molares dos
três constituintes (feldspato, água, cloreto)

A reação ( 3) er-rvolve trÕcas entre magma s anÌclíni
co e solução hidrotermal , fases binárias descritas aci,ma,.a ,de,s

peito do cornponente cloreto que é negligenciáve1,

A termodinâ¡nica das soluções diluÍdas païece apro
priada para um estudo dessa natureza, isso potque a pxesente â-
nálise é limitada aos domínios de vafidacle da lei de Henrv.
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Tratando os feldspatos alcalinos como fizeran Thom

pson et a1. (1.968), Delbove (1971, 1974, 1975); Lagache et a.I .

(1973) segundo o modeLo das soluções regulares assimétricas, fj.
xam-se, assi¡n os - estados ideais de referência, por convenção
chamados assirnétricos: estado puro, que são os polos potãssicos e

estado infi.nitamente diluÍdo para aqueles que são os polos rubídi
cos, 0s .eqúífíbrios resultantes clas reaçõcs (1), (2) ê (3) por meio
dessa convenção, considerando diluição suficiente das diversas
fases, são descritas através das seguintes relações I

RTLn

(Rb) Sanc/ (K) Sanc
= -RTLn Kd^,

l(D , òanc
(Rb) qH/ (K) 

sH

(1')
= f^nìSli '- " '' Rb , S an. - SI-f

(Rb),_ /(K),^
IJL^ ¡-^-^

RTLn ç '= -RTLn Kd^,
(Rb) sH/ (K) SH 

KD ' Lcc
(^G ) n¡ , Lc. - sH

(z')

(3' )
= -RTLn KdRb, s"r,r-sH = (aG)Rb, 

sanç-sH

SH

(Rb) sanf/ (K) sanr
RTLn

(Rb) sH/ 
(K) 

sH

Relações nas quais:

T(oK) é,þróxima da temperatura de 'rfusão" da sanidina nas condi
ções de pressão d'água das experiências, senelhante ãs tempera-
turas dos trabalhos experimentais realizados;

as quantidades (Rb) . (K) representam as :frações nolares
dos diferentes po1os, acima definidos, nas três fases considera
das, e equivalentes ãs relações em núnero de átomos Rb,/Rb+K e

K/K+Rb;

as quantidades KdOO, Sanc _ SH, Kt1Rb, L..-sn e Kdoo, s"n.- sll'
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representam os coeficientes de distribuição do rubídio em tra
ços entre sanidina cristalizada e solução hidroterrnal, leucita
cristalizada e solução hidroternal de um lado e magma sanidíni
co e soJ.ução hidroter¡nal de outro, Esses coeficientes de dis-
tribuição, todos supostanente constantes, dentro de um interva
1o de ternperatura do trabal.ho, ligeiramente acima e ligeiramen
te abaixo da temperatura de fusão;

- as quantidades (aG)Rb, san.-SH ' (AC)Rb, Lcc-sH , (¡G)n¡,s¿ìnf - su
reÞresentam as entalpias Iivres molares padrão das reações de

troca (1), (2) e (3) caJ-culadas na te)nperatur a de fusão T(oK)

consiclêrando a aproxirnação precedente entre a saniclina crista-
Iízada e fundida.

AtraVés, das equações mistas, impostas pelo node-
lo assi¡nétrico escolhido, as quantidades acima poden ser exl)rcs
sas como segue:

tot':0, San.-sH - 

_[(oG*)nu, 

s",.,.

(¿co)r, 
sH]

(^ Go) x, s"r.l - [,0.. ) *o , ,n

r 
^ 

all\'"/Rb, Lc.-sH - (¿co) x, 1.. ] [,00., *o , rn

_ (^Go) *, ,n ] e,,)

(^G)n¡,sanr-sH = [{nc.)oo, sano - (^Go)r, sanrJ - [{nc.)oo,rn

(¡co)x, 
sH] (3.')

onde l6Gol r^.*r.',K (ôþ JRb ." sao

as entalpias livres nolares de formação padrão, dos polos das fa
ses consideradas: potássicas e rubÍdicas, Esse estado padrão 6

um estado ¡eal (o) ou hipot6tico (*) segundo o estado de referên

(1")

[,0 .. ) oo , r..
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cia considerado, puro ou infinitamente cliluído. Por exenplo,
(ÀGo)X_SU, representa a entalpia livre molar de formação de uma

solução de KCI 1,50 N, nas condições fixadas. 0 grande interesse
do modelo nixto assimétrico e das equações nixtas dele decorren
tes ó a eupreasão doe coefícientea de at'iuídadea e de. outros Ler
mos de eæcesso ern reações como (1'), (2 ') e (3'). No entanlto con-
vén assinala¡ que essas supressões só são penmítidas dentv,o dos

donínòos de oaLídade da Leí de Henry,

Es sas relações fornecern todos os parãrnetros
indispensáveis da distribuição do potássio e do rubídio entre u-
ma sanidina (e/ou leucita) cristalizada e un magma sanidínico.Co
mo efeito desse equilíb¡io, resultam as seguintes reações:

a) Reação entre sanidina cristalizada e fundida - reações: (t) e

(Jl

si3o8)san. * (Rbcl)SH: (Kc1)SH (RbA1Si3O8)qan (1)
c

Sisog)S"nf + (KC1)sH:.==== (Rbc1)SH + (KArSi306)gurr, (3)

(KA1Si30g)San. * (RbAlSi308)San,. ':è (RbAlSi3OB)Sar" * (*,ttrOr)r*,

( 1A)

rea-

(2)

(3)

(KAlsi206)Lc. * (RbAlSis08)sanr: (RbAlSiz06) Lc. . (*tttror)rn,,

lxat

\,o,

b) Reação entre leucita cristalizada e sanidina fundida

ções: (2) e (3)

+ (RbCl)SH<- (KC1)SH + (RbAlSir0U)r..

n, * (KCt)gH+(RbC1)SH + (KA1Sis0s)surf

(xnrstrou) r.,c
I
[bAlsi3os)sa

(2b)



-75 -

Essas reações acima, no equilíbrio, podem ser ex-
pressas pelas seguintes relações:

(Rb) san / (K) 5¿¡
a) -RTt¡ c c=

(Rb ) sanf / ¡K) san r

(Rb) r_c-l (K) 
r_c

b) -RTLn c c=

(Rb)5r1^/(K)5*-
ff

(Rb ) san^/ (K) sur,^
a) -RTLn c ----c 

= - RTLn
(Rb) sanf / (K) 

san r

(r")

'RTLnKdoo, sanc-sanf = (^c) Rb,.Sa'.-san,

(z',',)

.-RTLnKd*o 
, Lc.-san, = (AG) 

Rb , Lc.-san,

que podem ser reescritas cono segue:

KdRlr, 
s on. - sll

KdRb, san, - sH

= (¡G)n¡,sa¡.-sn-

(¿G)n¡, sanf- sH (1" ' bis )

b) -RTLn

(Rb ) Lcc / ¡x) r,cc KdRb, L..
= 

(AG) p5 
, ¡.._r,,

(2," bis )

= - RTLn
(Rb ) sanf/ (K) 

san r
KdRb , sun n

- (AG)Rb,san¡ - sH

Dessa for¡na é possíve1 calcular:

os coeficientes de distribuição d" Kdnb, S*._S_f i Kdtìb,Lc._S*¡

Kd-,l(D, Sanc - Lcc.

a entalpia livre padrão de reações: (AG)nb,S*"_S*¡, (AG)nb,l.._San¡i

(^G) 
Rb , s*.-L...

SH

SH

a)

b)



Pode-se explicar nelhor as últinas
equações (1"'bis), (2"'bis); da seguinte forna:

a) 
(AG) 

nu, san.-Sano = [,0a., Rb , san.- ,(ACo) x, sun.]

- (Aco) x, s u,.,¡l

b) (^c) 
Rb , Lc.-san, - {lnc-l Rb , Lc.

- (¡co)x, suor]

(¿Go) r,1..] - [cac- I Rb ,San,

(s)

representar pela relação que

e leucita pura
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quantidades das

I- [(^c.) Rb, San¡

(4)

(6)

cristaliza

Dessa forma, pode-se
segue:

a) o equilíbrio entre magma sanidínico e sanidina pura cristali-
z ada

(¿Go)x, san, - (^co)K, San" = o

b) o equilíbrio entre nagma sanidÍnico
da

(^Go)K, san, - (AGo)K, Lc. = o

E finalmente pode-se obter as relações

a) (^G)Rb, san.-Sanf = (AG*)Rb, san.

(1)

simples:

(aG*) 
Rb., su., (4')

b) (^G)n¡, Lc.-san f = (AG.)Rb,Lc. - (^G.)Rb,san, ts')

Essas relações mostram que a entalpia Liure pe-
drão das z.eações de tyoea (Jnt), (Zt,t) ó a d.ifet,ença dos dois
ternos, arnbos relativos ao elemento dissolvido e dependente uni-
camente do estado físico da fase sanidinica ou da fase leucíti-
ca.
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tendo um Elenento Traço Alcalino-Terroso
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uma Solução con

Durante un tratanento hidrotermal em sínteses de
minerais,na presença de un cloreto de um elemento x alcalino ter
roso, tomando o Sr como exemplo, os tipos de reações que se po-
dem escrever são:

11 2K + Sr --2K - +- mln s o_t- soJ"
Sr + xSiO^mfn ¿

^Dbr + mlnmln
2\ 2K +Sl^' mfn sol._

onde K represent am1n

maior,

ZK -+sol

o feldspato (feldspatõide) e

As reações possíveis observadas nas

o K o elenento

divers as fa-

1.

a)

ses sao:

Reações corn a Ieucita cristalizada

2 (KA1SiZ06) Lc. + (SrClZ) sH+ 2 (KC1) 
SH 

* (Sr O (AlSiZOó) 
z) rcc

b) 2(KAlSi2Oó)1.. + (SrCI2)SH,: 2 (KCl)SH+ (SrA12SiO6)Lcc* 3(SiOz)Lcq

2, Reações com a sanidina cristalizada ou fundida

a) 2 (KA1S i,08 ) Sun. 
* ( SrC 12 ) SH+2 (KC1) 

SH 
+ (Sr O (412Si6016) ) gur..

ou Sanf ou S nrr,

b) 2 (KAlSiJog)Sanc (SrC12) SH+2 (KC1)rr+ (srA1, Si 2crr) ran.* 4(SiO2)r_"

ou S an, ou t*,

onde - O = vacância ou lacuna reticular; - Lcc, San., San¡ e SH

corresponden aos mesnos significados anteriores (4,2.); - Sany
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Lcr, correspondem aos constituintes 4(Si0Z) e 3(Si02) respectivq
mente formados durante a reação.Para estudar se a reação produzi
da é ¡a) ou (b) há necessidade de observar se há ou não libcr.a-
ção de si1Ício após os ensaios, Em trabalhos anteriores já foi
constatada a presença de quartzo na fase sõJ-ida (wyart et al.

Considerando-se a reação (Za), a substituição en-
tre os lons Sr** e K* se raz em concentração ¡nuito baixa. Nesse
caso o mineral terá u¡na conposição con excesso de Si e lacuna O
nas posições dos al-calino-terrosos (Wyart et al. I97Z), A nedi-
da que a concentração dos elenentos traços aumenta no mineral ou
sólido produzido, pode-se imaginar que a reação predominante se-
ja a (2b).

As reações de substituição entre o elemento tra-
ço Sr e o elemento maior K, para os feldspatóides estão represen
tadas pelas reações (1a) e (1b). Na reação (1a) o mineral forma-
do contém uma lacuna O nas posições dos alcalíno-terrosos e

mais uma fase mineral com una lacuna O sem o elemento Sr, Mas

se observarmos a reação (lb) vê+ss qus há também a possibilicla-
de de se formar um nineral - Sr com lacuna preenchida pelo A1
com liberação de SiOr.

A formação do silício durante as reações é um fa-
tor importante a considerar, quando se trata de cxpressar. rea-
ções de equilÍbrio. A dificuldade surge quando adotan-r-se rea-
ções (lb) e (2b) com a formação de si1ício, que nas condições ex
perimentais deste trabalho são incompatíveì.s de coexistir, sob
qualquer fonna que se apresentem, Na temperatura de fusão esse coI
ponente ficará dissolvido no magna s.ÍIico-sanidínico, conservan-
do sempre a rel-ação Si/41 do sistema, O grau de substituição do
si1Ício nas condições experimentais pode ser desprezado e¡n vista
da natureza diluÍda da solução de elementos traços, Nota-se que
na distribuição dos alcalino-terrosos, aparece um constituin-
te suplementar, se forem consideradas as reações (lb) e (2b) res
pectivamente: SirOU e SiO0r, ern relação aos alcalinos. Esse apa-



-79-

recimento no entanto é conpensado pelas quantidades de lons cons

tantenente iguais da fase sanidínica (SrAlrSir0t) ou leucítica
(SrA1rSi06) o que permite que não haja variante.

Da ¡nesrna forma, como nos alcalinos, cada fase con

siderada nas reações (1a, b) e (2a, b) são binárias. Nessa situa
ção, no equilíbrio pode-se representá-1as através das relações
que seguem. Da reação (lb) por exemplo tem-se no equilíbrio:

(sr),^ /6)?^a!" LL

-¡¡1¡¡ ----!---o-!- = -RTLn KdSr,Lc.-SH =(ÀG)sr,L..-SF' = consr.

(8)

solucão sólida Sr - K ideal' mtn ¡nln
certa concentração (em função de

no equi 1íbrio, tem-se :

nos donínios de llenry até uma

T, P, nineral) , Da reação (2b),

- RTLn

-RTLn

(ôG) sr, Lc.-sH = [ilc-l sr, Lc.- 2 (AGo) K,

* (AG- ) si roo r,.s

- 2 (Aco) x, sor.1

= -R]'Ln Kdsr,snn.-st, = (ac)Sr,san.-stt 
=

= const. (9)

ou

= -RTLn Kdsr,sunr-st{ = (AG)sr,san.r-sH 
=

= const. (10)

Obtém-se então com as (8), (e), (10)

- [{ac-) sr,.¡¡-z 
(AGo)x, 

slr

(8')

Iloc.) r.,r,,-z {AGo)r,sl r] *

(sr) ron"/ (x) 3"n.

(sr) 
"*,/ 

(K) !r,

( sr ) s"n, / f r) 3rr¿

(sr) rn/ (x; !n

rea çoes

r..1

t^tJ sr, Sar¡-St{ -

* (aG-)sioo, s*s (e' )
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(^G)sr, s*¡su = [{ac.)rr, san, - 2(aco;*, r*J- [{oo.¡rr,rn-r¡o.o)*, ,r] +

* (^G-)sioo, S*S (10')

Essas relações fornecen termos correspondentes aos
valores de silÍcio:

(AG-)sirou, 1,., e (aG-)sioo' san,

que representam os potenciais químicos ou entalpias livres mola-
res parciais do silício nos magmas em questão, O interesse de rea
grupar essas quantidades é que dentro das condições experimentais
e 1as seriam constantes.

Às reações de troca entre os lons K* e Sr** nos nag-
mas sílico-sanidínico e leucita cristalizada, ..reações (1b) e (2b)
e con o magma sí1ico-sanidínico e sanidina cristalizada poclelialtr
se passar da seguintê ¡naneira:
r) 

(lb)
2(KAlSiZ06)Lc. + (SrClr)rn-= 2 (KCl-),r+ (SrAlrSioU),.. * (ttro6)r.,

(2b)
(SrA1 

r Si r0, )rur.,r+ 2 (KCl)r, + (SiOOr)ru,.' È (SrClr)u,+ 2 (KALSirou)r*

2(KAISi206)Lc. + (SrAJ.rSiros)s*f* (si+0s)s*F($rAlrSiOU),,..*,(*tttro*)ru,,,

* (siso6) 
l_cs

(11)

2)

2 ( KAl S i 
S 

0 
8 ) San.* 

(SrCl2) rn- 2 (KCl) 
SH 

+ (SrAlrSirOr) 
Sanc* 

(Si408) 
SanS

(2b)
(SrA12Si 

20, ).an, + 2(rcl¡rH + (Si408)Sar1^+ 2 (KAlSij08)S*f* (SrC1Z)Sl¡

2(KArsi3oB)Sar.+ (srAlrsirOt)sanf+(si40d s*ê (starrsizOab*.*{zxRtsisOg)s- 
r

+ (Si40g)g¿¡1, ( 12)



Nas condições de equilíbrio,
tes da leucita cristalizada
xenplo) aplica-se a s eguinte

-8I -
(considerando as equações resLll tan-
com magna síIico-sanidínico como e-
reJ-ação:

- ttltn
(sr) r../(K) 1..

(sr)s*r7(lO!*,

Kdst, L. - sH
= -RTki

Kdst 
, sar, ¡- sH

(r1')

= (aG)sr,L..-sg - (aG) 
sr, sanr-srl

obtõm-se:

t^- l(^c") Sr. r.c
c

(AG) sr. Lc -San-'cr

- (Aco) sr, s"rrl ,un., J

No equilíbrio, entre magma san j-dí¡r:ico e

cristalizada, tem-se:

r^Go) ^ r^-o\\,^ /Sr, Sanr. - (.,u JSr, Lc. - v

o

fl

Para a entalpia livre da reaçã

= [(¿c*)"-,^ - (Ac.)._.
L' ',5r, LCc ' '¡r, 5An

- [rlc-:sirou,Lcr- (Ac-)si+os,
(11" )

leucita

(r2)

seguindo-se daí

(AG) sr, Lc.-San¡ = (^G*) Sr, Lc" - (^G.) Sr, San,

desde que seja considerada a relação:

(11"')

(¡c- ) si ¿os , san* > (A G- ) si rou , Lc, ( 13 )

da relação (11") como una igualdade estaria sendo cometido um er-
ro sisternático, algebricamente positivo sobre a diferença

( (^G-)sioor san, - (^c=)sirou, Lcr)

Considerando a situação acima, onde as relações
(II"') e (I1') são idênticas quando se aplica o equilíbrio entre



-82-
- ++ .,+a partição Sr" e K na leucita mineral e sanidina fundida ' a Ìea

ção pode ser considerada co¡no segue:

2 (KAlSi206)r"" (SrA12Si20g)gun, * Si02 =- (SrÂ1rSi06) 1..

+ 2 ( KAtSi S0B) S"n,

Pode-se considerar o SiO, en quantidades ínfimas,
uma vez que nos trabalhos realizados ele se encontra' cono já foi
dito como traço. Por outro lado é possível considerar que o SiO2

se dissolva no magma sanidínicor como considerado por Delllove

(r978).
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5. CRTSTALOQUfl,f rcA

Nestes últimos anos, nunerosas pesqr.¡j5¿s fora¡¡
consagradas ao estudo de reações de tÌoca de íons, entre mine-
rais, Hoje já se dispõe de conside¡ável acêrvo de dados quantita
tivos sobre o equilíbrio entre minerais. ou ainda entre minerais
e soluções hidrotermais. E¡n razão de sua importância fundamental
em petrologia, os feldspatos, feldspatóides e nicas forarn en
particular, os nais estudados (Eugster, 19SS ; 0rvi11e , 196S ; Ii-
yana, 19óó, 1968, L972, L974a, 1974b; Ghelis et a1., 1972 i Bes
wick, 1973; Lagache, 1968, 1969, 1971 , 1974a, I974b; Lagache er
ar. igzs; Roux er al. , 1971, 1971a, 1971b; Votfinguer, 1969,
1970a, 1970b, 1974, 1975a, 1975b). Esses trabalhos forneceram da
dos precisos, valiosas indicações para estes siste¡nas.

Da mesma forma, a termodinânica dos equilíbrios
de troca entre mineral- e solução hidrotermal tiveran um grande
avanço '(Thompson et a1. 1968 , ; Perchuk et a1, 19ó0; Delbove,
197L, 1974, 1978; Lagache er at,, 1973; Lagache, 1974) possibíti
tando uma interpretação sintética dos fenômenos. No entanto, a

falta de um conjunto de leis que pudesse reger essas distribui-
ções levou un grupo de pesquisadores a buscar um modelo para a

distribuição dos ele¡nentos traços nas estruturas dos silicatos
(Roux et a1., 1971; Lagache et a1. , 1973; Iiyama et a1. 197ó,Vol
finger et a1. , f980).

Vãrias regïas que governa¡n as substituições iôni
cas nos minerais (Goldschmidt e Ringwood) foran apoiaclas em da-

dos de observação. No entanto, sabemos que essas substituições ì
ônicas dependem de una nultiplicidade de fatores: o tamanho dos
íons, natureza das ligações, número de coordenação (grau de cova
1ência), aptidão da deformação das estruturas, carga iônica,etc,
Una das regras, de Goldschmidt, a dos 15%, prevê que a substítui
ção de u¡n íon por outro de mes¡na carga, se dá nurna dada estrutu-
ra, se as difgrenças de ta¡nanhos desses lons não excede¡n 1S%. Es

sa regra, verificada na ¡naioria dos casos apfesenta algumas exce

ções, cono por exenplo a substituição do K por Li nas nicas (lìo-
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bert, 198I). A regra prevê q.ùe as substituições entre lons de va
lência diferente não são possÍveis a não ser que as diferenças
de valência não exceda¡n uma unidade, .'conheceì. também vã-
rias exceções, como substituição de Mgz* por Ti4* nas posições
octãédricas das ¡nicas (Robert, 1981)¡

5,1. Controle Estrutural da Distribuição dos Alcalinos Traços
nos Silicatos e Solução Hidrotermal

Há muito que a busca de um nodelo cristaloquímico
geral vem sendo tentado por vários pesquisadores. Onuma et a1.

(1968), Jensen (I973), Matsui et a1. (I977) e Philpotts (r978)
proþuseram diferentes parârnetros, permitindo correlacionar as

distribuições dos íons em estudo e as propriedades desses íons
nessas fases. Volfinger et a1, (1980), en suas observações de

uma série de experirnentos realizados, puderam resumir um número

de regras que governan a distribuição dos elementos alcalinos en

tre silicatos e solução hidrotermal.

0rvi11e (1963) lançou as bases fundamentais para
modelos ternodinâ¡nicos da série de estudos de solução sólida em

feldspatos alcalinos, Volfinger (1970), Roux et al. (1971) e Ii-
yana (L972a) em trabalhos experinentais, foram os iniciado¡es
dos estudos do controle estrutural da distribuição dos elenentos
traços alcalinos em feldspatos,

O objetivo do modelo proposto por Volfinger et
a1. (1980), en princÍpio, foí a pesquisa do fenômeno fundamental
controlando a distribuição dos elementos traços. A idéia básica
era demonstrar experimentalnente a relação direta entTe as es-
truturas cristalinas e os coeficientes de distribuição. No tra-
batho acima citado foi mostrado que os coeficientes de partição
são função do parâmetro estrutural (ôc) dependendo sonente da

dimensão e da fina configuração da cavidade na qual os fons tra-
ços se achan, Essa função é a nesma pata os pares envoJ.vidos: íon
traço-rnineral. Essa função mostra que os coeficientes de parti-
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ção dos elementos traços depende¡n da adaptação do ion tïaço nessa
cavidade e que o elemento ¡naior não é sempre perfeitarnente adap-
tado nessas posiç.ões. Essa observação foi especialmente clara pa
ra o potássio na leucita; o raio iônico do potássio na coordena
çáo 12 é 1,60 Ao, considerando que o raio nessa posição é 1,96
A".

Para definir esse parânetro (6c) 6 preciso no en-
tanto, conhecer o raio iônico do cátion alcalino traço (rtc) no
seu estado de coor:denação e o raio da cavidade onde ele se fixa
(rc). A expressão natemática dessa relação é:

1og Kd =

log rd =

5,1 ôc + 1,1 para ions pequenos

6,3 ôc + 0,2 para ions grandes

É necessário pois a definição das . coordenações
dos cátions maiores e traços e as di¡nensões de suas caviclades,Ës
sas definições devem l-evar em consideração as ligações eletrosrá
ticas e os modelos de valência de ligação.

A tabela XXII fornece os dados cristaloquÍmicos
dos minerais e dos elementos alcalinos em traços, estudados nos
trabalhos analisados (Lagache, 1984; Volfinger et al., 1980). Os

valores dos raios iônicos (rt) são os de Shannon et a1. (1969,
1970), Os raios das cavidades (rs) são os fornecidos por Smith
(I97 4) para os feldspatos e <\e Mazzí et aI. (1976) c tìegei (1969) pa-
ra fetdspatóides. Os raios do oxigênio são iguais à l,Z7 Ao (Maz
zí et aL. , 1976).

Na coluna I tem,seo elemento naior junto ao refe_
rido silicato (K), o estado de coordenação desse elenento naior
em número romano cujas referências são: (I) Mazzí et a1, , (.t9i6);
(2) Snith (1974).

Os nossos dados foram adicionados nessa tabela,
para uma posterior aná1ise ern capÍtulo subseqüente,



Mine¡aI Ion
Ilaço

Leucita
K (Xr r)

(r)

Na

Referências Kd

lagache(1969) 0,016

L¿gache(Ì968) j,j j

Presente t-au
L raDamo

1,50

l.agâche (1969) 4,00

1,00

I iyanìa et al. 2,27
(1976)

Lagache(1969) 0,05

vol finper
(197s; u. u5

1,00

Iågache (1968) 0,42

volfinger
(r97s l

Presente
Tråbalìo u 4t

Delbove et al. o ¿q
(en publìcaçao)

Lagache (I9ó9) 0.022

Volfinger 0,022
( 197s )

TABELA XXII - Dados CrisraloquÍ¡nicos

Rb

Log t/Kd Nú¡ne¡o de rt
Co o rden aç ão

1,80 Vr 1,10

-0,52 \¡I r,57

xlt 1,81

-0,26 XII 1,81

-0, 11 xII 1,81

-0,ó0 \¡t 1,78

XI I ],96

0 \'LL.46

-0 ,36 IX

t,30 ix 1,30

l,30 IX I ,r0

0 Ix 1,63

0.38 tx I ,73

0 ,38 r ,7i

0,33 lX 1,73

0.51 IX l,7l

Ì.ó5 lx I.86

t.65

San i di na

l((rx)
(2)

L,74 -0 ,6t

r,74 -0, 14

2,07 -0.26

Tenpe ra tu¡a/
P¡essão

6000/1 ft,ar

6ooo/t Kbar

9j0o/Z t(l)âr

10300/2 t{bar

ó000/1 Xbar

6000/Ì Kba¡

6000/1 (bar

6000/t tôar

1,74 -0,08

2,01- -0, I1

l-,74 -0,28

-0,85

I,70 -0,40

-0,27

I ,70 -0,07

1,70 *0,03
6000/1 Kbar

93oo/2 tbâr

8500/4 \'ba¡

60oo/1 L1,âr
L.ia -0,16

-0, 16

o,
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Na representação gráfica utilizou_se um diagrana
no qual 0 inverso do 10garítrno do coeficiente de clistribuição 6
plotado como uma função do coeficiente estrutural (ôc). O node_
lo estabelecido pelos pesquisadores acima citados permite pela
medida dos coeficientes de partição dos alcalir.ros entre mine¡als
e solução hidrotermal, obter os parâmetros estruturais das cavi_
dades dentro das quais esses alcalinos se fixam, Aplicando as e_
quações obtidas para outras famí1ias de minerais, vá1idas p¿rra
qualquer cátion alcalino, pode-se calcular o parântetro dc adapta
ção ôc do lon traço nessa c¿rvidaclc.

5.2, Correlação entre a posição Cristalina e a Energia cle Ils_
tabilidade na Troca de fons nos Silicatos

As substituições iônicas geïalnìet.ìte nocl:i.f icanr
a posição do oxigênio na estrutuïa do silicato, A :no<lificação
das distâncias interatômicas influ i. na energia segunclo:

E = Eo + AE

AE = 1/2 lt (Dc ¡o) 2 
on cle

Eo = energia no equilíbrio
K = urna constante, envolven<lo a. força de 1.igação cn clLrcstão, tnc:

dida pela va1ênci.a trocada nessa ligação,
Dc-Do = são as distâncias cátion-oxigênio antes e depois do cles_

locamento (Robert, 1991).

r.'* a reação de t roca ltem 4,1

(KS)cr + (BCl.) oq=: (Kc1)-., * (US)c,

(1)

onde KS representa o fel.dspato alcalino e o K o elemento naior,
B é o elemento traço I CI um ânion presente na solução ìricjrotcr-
maI. A entalpia molar padrão pode s.r escrita;
- (^co) =-[rc* - c9t - rcr - G9l I = n

L'"8 -K/cr - (trÊ - 
'rKJaqJ = RTLn xa¡
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Os termos (Go e G*) representan as entalpias livres

¡nolares de fornação a nível de traços dos polos K e B das fases
ern questão (rnineral e solução hidrotermal) ; os polos K sendo toma
do5no estado padrão real habitual, enquanto que.os polos B são
considerados no estado padrão hipotético,que se definirá por ex_
trapolação do limite da diruição in,finita até a cornposição teóri-
ca B = l da lei de idealidade.de Henry (Delbove, t97g). E1a mede
a energia dispensada na troca por uma diluição infinita,

Dentro do modelo simples proposto, no ítern 4.1, o
primeiro ponto abordado foi definido através das coordenações cros
cítions maiores e traços e das dinensões das cavidades en que es*
ses elenentos se fixavam. 0 segundo ponto seria a interpre-
tação desse parârnetro de adaptação em termos de energia. [ssa trÕ
ca é então medida pelo coeficiente de distribuição (Kd) :

(^Go) = -nrr'n rdl

Os resultados experinentais poden ser interpretados
como un modelo de deforrnação l-ocal da rede aniônica. o parâmetro
r¡! rnede o deslocarnento dos anions fora de sua posição inicial.com
o mesno ¡nodelo, é possível explicar a evolução com a temperatura,
da extensão dos domínios da solução s6tida nas estruturas iôricas .

Curvas parabó1icas, forarn observadas por Iíyana
(r972), Delbove (1978). 0 parâmetro utir-izado sendo simpresmente
uma diferença do raio iônico.

A estabilidade relativa dos minerais (Robert, 19g1)
depende do grau'de distorção do poliedro de coordenação. Toda de-
fornação de urn poliedro, a partir de sua configuração ideal, im_
plicará num aumento do nível de energia do sistema. o aunento de
energia interna do ¡nineral com poliedros distorcidos, corresponde
aos íons (cítions e ânions) fora de sua posição de equilÍ
brio, é un fatoi de desestab ilízação do mineral, Um aunento de
tenperatura, ,Ievaria a urn aumento dessa energia interna por agitq
ção térmica, e c ons equentement e a desestabilização clos minerais
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de poliedros distorcidos.

Considerando-se que cada íon, nos minerais de po-
liedros regulares esteja em sua posição ideal que se esses po
liedros pudessem trocar todos seus lons corn seus ligantes de va
1ência próxima da va1ência ideal (termicanente mais estáveis a

pressão constante), sonente una agitação tér¡nica isotrópica dos
íons seria observada.

Portanto, como observou Robert (1981), "o aurnento
ã. una variação x de urn comprimento de uma ligação cátion - ânion

')
(AE = k x') depende da val-ência trocada no equilÍbrio, na tiga-
ção ern questão".

Esse parâmetro (rÌ.{)

todos os casos , foi sat isfatório
rar conclusões importantes a t ravés
A, B no capÍtulo 3 (ítem 3, 3. 1. 4 e

não uti 1i z ável em

neste trabalho permitindo ti
das figuras 17- A, B e l8-
capÍtulo 6 (6.1, 6.2).
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

0s principais resultados deste trabalho experi-
mental consistem nos valores dos coeficientes de distribuição en
tre ¡nineral (ou fusão) e a soLuçõo hidrotermal. Ao todo .forarn
reaLizados quatro séries de experirnentos envolvendo as fases
cristalinas, sanidina (930"C) e leucita (930e e 1030.C) , a fase
fundida (fusão sanidinica 1030"C) e a solução hidrotermal, para
quatro elenentos tÌaços (Rb, Ca, Sr, Ba), a 2Kbar de pressão to-
tal constante (P= pHr0). Ao todo são 16 coeficientes ôbtidos ex-
perimentalnente (Tabera xvrl), cuja valictacre é a mesna ctos inúme
ros dados de trabal-hos experinentais do nesmo gênero.

Em função desses L6 .coeficientes conseguiu- se
calcular outros 20 (Tabela XIX), entre os quais podem-se ressal-
tar os coeficientes de distribuição entre leucita e fusão sanidi
nica e entre sanidina e sua fusão.

A aplicação prática desses coeficientes, em pro-
blemas reais de cristalização.de magmas alcalinos será feita em

capítulo posterior,

A seguir serão discutidos alguns aspectos geoquí
micos particulares decorrentes dos rosultados experinentais.

6.1. Troca de fons de nesna Valência (Figuras l7-A,b e 1B-A,R)

0s resultados dos experimentos de distribuição
do Rb na sanidina (Tabela XVII) estão bem de acordo com traba-
thos anteriores resumidos em (Volfinger 1976, Lagache l9g4) e na
(Tabela XXIII).

Nota-se que a medida que aumenta a temperatllra
melhor é a adaptalidade do Rb na estrutura da sanidina,sendo des
prez j-vel a influència da pressão.
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0 coeficiente de distribuição obtido com a sanidi
na (0,47) 6 ben próxino do precedentemente obtido por F. Delbo-
ve et a1. a 850oC - 4Kbar (0,49) (TabeIas XXIII e XXIV). Quando
se trata do 1íquido sílico-feldspático a diferença é um pouco
nais inportante ' 0,55 em lugar de 0,8 a 950oC - 4 Kbar para a sa
nidina fundida (Tabelas XVII e XXIV),

Nota-se também que o Rb apresenta um KdSan_SIl
maior se cornparado com Na e Cs para cada ternperatur-Ír, apesar cìo

seu 
^r 

ter valor internediário entre eles (Tabela XXIII).

Os valores "or xall5¡1 (Tabelas XVII e xXIV) se

conparados .or xdflg¡¡ nas d.uas ierf"rutrrus (cr:istalizaclas e

fundidas), existe bem ¡nenor influência de Âr no valor Kd da sani
dina fundida, do que no caso da sanidina cristalizada. (Figuras
18-A,B).

A influência do 
^r 

é ainda nenor no caso de Kd._.
comparando-se os al-calinos entre si, com valores rnais ou menos
pr6xinos da unidade (Tabelas XIX e XXI\¡, Figuras tB-/1,,8).

No presente trabalho esse valor é 0,8S. Os fenône
nos da distribuição observados são essencialmente regidos, a1ém
da temperatura, pelo parânetïo absoluto Ar (diferença dos raios
iônicos entÍe o elenento maior e o elenento em traços). A varia
ção logarit¡na do coeficiente de distribuição Kd"_* entre feldspa
to cristal-i zado e fundido, segue lei de curvatura parabólica em

função .de Âr, Essa lei, no entanto, não é tanto função da faní-
lia estrutural do siLicato, nas principalmente do tamanho e espa

ço estrutural aval-iado para cada mineral (Volfinger et al-, 1980;
Lagache , 1984) .

Em se ttatando da sanidina essa curvatura parabó-
Iica seguida, en função do Ar, é interpretada como send.o a ten-
dência higronagmatófiIa desses elementos alcalinos em estudo.

. Tratando-se da leucita, nota-se uma anomali a apa-
rente (KdOO > 1). Robert et a1. (1980), tamb6m observaran essa a
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TÂBEL^ IXIII - Dados Expcri¡ne¡¡lais da Sanidinf

RefeÌência 4oooc/f bar s,oooc/r bar 6o0oc/1. l(ba¡ Toooc/t ¡(bar 8oooc/l bar Bso?1 xbar 930:c/zt6d

"?16ilf' o'ozs

Iågadre ( l9ó8)
(a 800 bar)

Lågache ( 1969)

IÞlbove er sl.
(eo Pl-ùlicação)

Volfinger
(r97ó)

Lageche ( 1968)
(a 800 bar)

Fola¡d (19?4)

Bes'{ick(1971)
(a 2 Kber)

Grc Iishchev
(1967) (a 0 ,14
2l6ar)

Delbove e! aI.
(en pLölicação)

O p¡esente
trabalho

Volfin8er(1976) 0,022

lagache(1gó8 e _
80ooc)

Grc I i shechcv
(19ói a 2 Kbe¡) 0.29

Dclbovc ct al.
(cm publicação)

(1.72)

o.0 26

0 ,40

Kç da Sanidins

leEpêratute/Prêssão

o .050

0,02s

0 .050

0,42

0 ,42

0 .91

t .8ó Cs

0,r7

0,42

0,066

o,4?

0.¿8

0.4s

0,022

o.is

0,38

0 ,53

0,068

0,022

0,02s

0.71

0,030 0.040

0, 49

0,47

0.042
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lABELA IXIV- Coeficientes de llistribuição dos nlemcntos 'l'raços

(alcalinos e alcalino-terrosos) Medidos E¡perimen-
talmente (min./SH; Sanr/SH) e Calculados (l,tin^/San, )

a partir dos Valores Experimentais (DeIbove et a1.,
en publicação), a 4Kbar.

Kdì..!

iÎ Min./sH Sanr,/sH Min./san,

À,r rM sun!50oc/sH s"nfs0oc/sH sanSsooc/sargs0oc

K 1,63 (1) (r) (1)

Rb (L,72) 0 ,4s

Ca I,26 6,10

Sr (I,38) 86,00

Ba 1,55 250,00

0,80 0,61

t8,0o 0,34

19 , 50 4,4I

21,50 rr,63
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nomalia, atribuindo-lhe a problemas .de adaptação do Rb (en tïa_
ço) a posição reticular do potãssio na leucita. Os resultados ob
tidos confirmam os dados de Lagache (1984) apesar do coeficiente
de partição deste trabalho ser nenor (1,3) do que o encontrado
por aquele autor (3,3 a 600"C - 900 bars). parece existir uma
menor adaptalidade do rubídio nas novas condições experimentais
de P e T, levando a crer que essa adaptalidade dininui com o au
mento da temperatura (Kdl. = 1,8 a 930oC e Kdr. = 1,3 a l030oc).
(Tabela XXI I) .

6.2, Trocas Iônicas entre um Elemento Alcalino (rnaior) e um
Elenento Alcalino Terroso (traço) (Figuras 17 e t8 A,B)

, Neste tipo de experiências, os resultados obtidos
são mais cornplexos. os resurtados experimentais deste trabalho
com a sanidina corroboram e confirmam resultados anteriores conl
albita (De1bove, 1978) e posteriormente com sanidina (DeIbove et
a1. e¡n publicação),

Alén dos parânetros (Àr) deve-se considerar a di_
ferença de valência AZ. Quando a diferença (ar) é pequena e ÂZ>O
(isto é, a valência do elernento traço é naior do que a valência
do elemento naior) o ele¡nento traço se concentra preferencialnen
te no feldspato cristal-izado (con exceção do cálcio ¡a sanidina)
e en nenor grau na sanidina fundida. Esse comportanento, no en_
tanto, está senpre na dependência da solução hidrotermal. O jogo
si¡nultâneo desses dois fatores (ÀZ e Âr) conduzem a seguinte ga-
ma de s ituações:

a) a variação do logarítmo do coeficiente de distribuição Kd._,
segue una lei de decréscino parabólico anãlogo ao caso ante-
rior ÂZ=0. SimpJ-esmente a parâbola representativa tem un des_
locamento vertical de un valor igual a +SR em relação à parâ-
bola anterior. Esse valor não é ocasional, mas representa um
significado ter¡nodinâmico com Kdc-f, que pode ser cle¡nonstra-
do:

- RT, Log Kd._f = (^G*) fr Felds
fus ão
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onde: TrFelds, representa o feldspato IvfAIrSirO, (M: Ca, Sr, Ba);
o sinal * significa estado padrão no qual esse feldspato é con
siderado estado hipotético definido por exrrapolação da Iei de
Henry, aci¡na de seu rimite de validade até os termos extrernos pu
ros de Ca, Sr e Ba; Tf é a ternperatura de fusão do feldspato do
elenento maior, (K)AlSig0g, para o quaJ- temos a igualdade:

^ naior Felds
IAU I -' 'tusao

Extraindo da relação acina vê-se que (ÀG*)TrFelds, tus aotem un valor igual JRT, na posíção de ¡nãxima. Admitindo-sÀ ã i_
gua ldade :

.n"*..,Tr FeJ-ds

fus ão
= ¡ngo¡l{aior Felds

fus ão

onde, Tr Felds num estado padrão hipotético tem a mesma entropia
de fusão que o feldspato do elemento maior no estado padrão nor_
mal, o valor máxino acina corresponde ao calor de fusão:

(aH*; tr Felds - (AHo)Maior
fusão fus ão

Felds + 3RTf

É preciso adicionar uma energia .srrplementar de
3RTf para obter a fusão de Tr Felds*.

Dentro das numerosas teorias de fusão, ern particu
1ar no caso das substâncias iônicas estudada (petit, 19ó4) postu
lam que o calor de fusão de tais substâncias são principalmente
deterninadas pela intervenção na escala atônica, de um terno di_
to "fusão invariante" igual a S/Z kT por partícula (onde k = R/N
é a constante de Bor-tzrnann) adicionado corn um certo número de
termos corretivos (cono por exenplo: de vibração, de rotação
etc) .

Na fór¡nula usual 3 é o número de graus de liberda
<íe das translações atô¡nicas , 2 ê o nú¡nero <ìe grupanentos iônicos
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bivalentes do feldspato (Il" e AlrSi20i ).

Nos experimentos realizados, baseou-se nas reações
de troca expressos pelas equações la e 2b (Capítulo 4) onde se no
ta o envolvimento de 2 moles de sanidina ou 2 moles de leucita píl
ra a formação de feldspatos ou feldspatóide de alcalino ter.roso
traç o.

Dessa forma, o fator 3RTf destes experinentos, se
refere¡n ã energia adicional de fusão ïeferentes a 2 rnoles do fe1-
dspato ou feldspatóide do elenento naior, concordando-se com os

dados físicos do fator 2/3 RTf para o calor de fusão por rnol des-
ses ninerais,

b) a consideração dos coeficientes de distribuição experinentais
Kdc_SH " Kdf_SH conduz ainda às seguintes observações:

1J Constata-se, poÌ exenplo, que os Kdf_SH , sao
sistenaticanente superiores a unidade, isto é, que os alcalino-
terrosos em traços se concentTarn prefeÌencialnente na fusão síli-
co feldspática do que na sol-ução hidrotermal . Trata-se de un com-
portanento diferente das reações de trocas entre alcalinos onde a

concentração preferencial do traço é pela solução hidrotermal.

2) Cornparando-se os adr_rn da sánidina das experi-
ências deste trabalho com os da albitá ¡Oetbove, 1978) verificam -
-se valores nitidanente ¡nais elevados na sanidina nas con<lições
experirnentais especÍficas dos dois feldspatos. A sanidi4a fundida
tem u¡n poder concentrador de alcalino-terrosos ben superi'or ao da
albita fundida. Tenta-se explicar essa di ferença da seguinte for
¡na: observou-se que con o aunento da press ão ð.e 2 Kbar da san j-di-
na parâ 4 Kbar houve u¡n aumento do Kd8lSH desse mineral- cristalj.-
zado com o bario co¡no ele¡nento traço. (Tabelas XVII e XXIV), O mes-
mo se deu com a atbita fundida con o Sr como elemento traço, quan
do se passou da pressão de 1,5 Kbar para 4 Kbar, e 6sse aumentoa*
do Kdil5¡1 foi de mesna grandeza que os da saniclina criàtallzada.
Considerou-se então que esse comportamento implicava, que as gïan
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dezas termodinâmicas associadas aos efeitos da pressão eram so-
bretudo afetados na solução hidroter¡nal, mas não no feldspato 1í
quido, pois se isso acontecesse estar-se-ia, admitindo a influên-
cia da pressão nos feldspatos cristalizados, o que é impensá-
vel (Delbove, em publicação),

3) Os limites de concentrações nos quais a leí
de Henry é obedecida (Kd constante) são be¡n ¡nais elevados no ca-
so dos experimentos f-SH, do que nas trocas C-SH. Isso inplica
nun comportamento ideal dos alcalino-terrosos nos magnas feldspá
ticos en concentrações que ultrapassam ern muito a de sinples tra
ços.

Considerando-se os valores relativamente grandes
de Kd._r, assim co¡no a hipótese sobre o efeito da pressão, pode
-se inferir que uma solução hidrotermal será uma importante fon-
te concentradora de alcalino-terrosos e ainda mais importante sc
a pressão for elevada.

Os resultados experirnentais obtidos tê¡n, como' já
foi dito, (item 3.3.1.1.) un duplo interesse em serem apresentados,
não s6 pelos dados novos fornecidos pela leucita cono pelas com-
parações que eles perniten efetuar (sanidina. cristalizada e fun-
dida), con o Sr e Ba por exemplo: assiste:se., quando se trata
das fases feldspáticas (cristalizada ou fundida) a uma queda sis
tenática dos coeficientes de distribuição em relação aos resulta
dos obtidos á gSOoC - 4 Kbar (Tabelas XVII e XXIV).

En se tratando por exemplo da sanidina, o coefi-
ciente de distribuição do estrôncio passa de 86 para 55 no caso
presente, e no bario de 250 para 95,

Quando se trata dos 1íquidos sílico-feldspáticos,
o coeficiente de distribuição do estrôncio passa de lg,S para
8,5 e o do bário de 2I ,5 para 9,0, Os coeficientes de distribui
ção dos dois ele¡nentos são então ben vizinhos nos dois tipos de
condições experimentais, o que confirrna a incidência praticamen-
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te negligenciáve1 do raio iônico sobre a distribuição da fusão-
solução hidrotermal. A diminuição do coeficiente de distribuição
deve estar ligada a dininuição da densidade da solução, quando
se passa de 950oc - 4 Kbar a 10300 - 2 Kbar.

No caso da ]eucita a diferença entre os coeficien
tes de distribuição do estrôncio e do bário .6 considerável
(KdS, = 1,05 e KdB" = 17 a 10300r *9S, = 1,9 e KdBu = J5 a 9300)
(Tabela XVII), O efeito de carga (Z'ao alcalino terroso substi-
tuindo à 1* do potássio) que normalmente favorece a introdução
dos alcalino-terrosos na rede cristal-ina do ¡nineraI, favorece
aqui plenamente sornente o bário. O efeito de adaptabilidade na
posição (Volfinger et al,, supracitado) 6 sem dúvida a causa que
explica uma tal diferença de conportanento do estrôncio e do bá-
rio (Capítulo 5, irem 5.I).

Do ponto de vista geoquínico, pode-se tecer dessa
diferença um certo número de considerações:

a) se foren considerados os processos de fusão, com fusão incon-
gruente da sanidina, para dar um líquido e a leucita, qbserva-

"se ì; uma concentração preferencial do Sr no líquido e do Ba
na leucita. No caso de uma fusão das fases líquidas e sólidas
com fracionanento terenos ta¡nbén uma separação de Sr e Ba.

Ba?--- r"

1 íqui flo 
--¡

sótido

rochac-

b) inversanente se consideradosr procesSos de crista lização (no
caso de un líquido situado no campo da leucita no sistema
Quartzo-Nefelina-Kalsilita), deveisç observar una concentraçâo
do Ba na leucita, enquanto que o Sr ficará no 1Íquido fundi-
do, Se a cristal.ização é fracionada (hipõtese levantada por
Valença - 1981, para certos conplexos alcalinos do Estado do
Rio de Janeiro), os 1íquídos obtidos (as rochas que aparecen
na superfÍcie) terão as rel-ações Sr/Ba a.ssim duplamente enri-
quecidas comparativanente ãs relações iniciais.
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6.3. Comporta¡nento do Rubídio, Cá1cio, Estrôncio e Bário duran
te a Cristalizaçáo de um I'lagma.

Considere-se, em siste¡na fechado, uma fase fundida
constituída por un grana de magna sanidínico, mais 100 ng de solu
ção de concentração aproximada a I,5 N de cloretos (K, carreador
e elemento traço) que está por se cristalizar a 2 Kbar,

0 avanço da cristalização de tal nagma, pode

descrito por urn parânetro F (grau de cristalização),
ser

E possíve1, utilizando os dados dos experimentos,
imaginar a cristalização desse magma, produzindo uma fase sólida
(leucita ou sanidina) en equilíbrio co¡n um nagna residual na pre-
sença de una solução hidrotermal com nesmas propriedades daquelas
dos experinentos reali zados.

De posse do coeficiente de distribuição de um ele-
mento traço entTe o cristal e solução hidroter¡nal e entre a fusão
sanidinica e a s olução hidrotermal é possível determinar o coefi-
ciente de distribuição desse elernento entre o cristal e a fusão
sanidÍnica ou magna sanidínico, cono visto no capítulo 3 e 4.

Supondo-se
cristal à partir do magna

terrninar a porcentagem do

de F,

um determinado grau de cristalização do

inicial acima descrito, é possíve1 dc-
elemento traço nas 3 fases a cada valot

Os gráficos das figuras 19 a 26 nostram os resulta
dos desses cálcu1os. Eles representam a evolução da distribuição
do ele¡nento lraço en função do grau de cristali zação de um magma.

Esses ¡nodelos servem para descrever a cristalizaçáo normal, en e-
quilíbrio, como tambén é adaptáveI a um modelo de cristalização
fracionada. Nesse caso a fração 1íquida residual será considerada
como um segundo lÍquido inicial e assim por diante.
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Nas figuras 19 a Z6 observa-se que inicialmente e_

xiste apenas uma fase totalnent.e fundida (San¡) contendo as quan-
tidades em percentual do elemento em traço no nagma. .A, nedida que
a cristalização prossegue pode-se observar em função do grau cle
cristarização F o comportanento dos elenentos traços nas novas fa
ses que surgem.

Nas figuras 19 e 2S o conportanento do rubÍdio pode
ser acompanhado desde o início, seja na cristali zação da leuci-
ta,/magna (figura 2J) seja na cristalização sanidina/magna (figura
19). Assim:

a 259o de cristalização, na figura 19 as proporções são as se-
guintes: 75,L4qo (San¡); 2I ,4J-od (Sanc); J,4S% (SH) e na figura
23 as proporções são : S4,7Ie, (Sanf) ; 43,ILg (Lcc) ; Z , 18,¡ (SI{) ;

no final da cristalização (98%) essas proporções na figura 19
são 2,24? (San¡); 93,90"ó (San.); S,90% (SH) e na figura Z3:
0,85å (San¡); 92,898 (Leuc.); t,Z6% SH).

Nas figuras Z0 e 24 pode-se acornpanhar o comporta_
¡nent o do Ca :

a) a 25èo da cristalízação do Ca nas fases e¡n equilíbrio na figu_
ra 20 (San"/rnagma): 9S,71% (San¡); 3,91% (San"); 0,38"ø (SH).Na
figura 24 (levc./nagna): 96,72"a (San¡); Z,9S% (Leuc.); 0,3j%
(sH) ;

a)

b)

b) no final de cristalização (989") na
(San¡), 83,98% (Sanr) ; z,0s% (SH).
desse ele¡nento nas três fases são:
z,27% (SH).

fi gura Z0 ten-se : 13 ,97 s"

Na figura 24 a proporção
17,80,, (San¡) ; 79,92e" (tæuc.) ;

Nas figuras 21 e

Sr no início da cristaLLzação
fases nas seguintes proporções

a) na figura 2I (San./rnagma):

25 para acompanhar a evolução do
(25%) tern.se esse el-e¡nento nas t¡ês
:.

31,ó5% (Sanf) ; 68,26"ø(Íìan.);0,094%
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(SH), Na figura 25 (J.euc.,/magma) : 95,81% (Sang); 3,959 ( Leucc);
o,2sc (sH).

b) no final da cristalízação (989) a proporção da figura ZI é :

0,31% (Sanr); 9S,65å (San.); 0,035% (SH) e na figura 25 tem-se:
13,999 (San¡); 84,669 (Leuc.); 1,35% (SH).

Nas figuras 22 e 26 para acompanhar a evolução do
Ba na cristalLzação do nagrna sanidínico seja no sistena San"lmag-
ma (figura 22) sej a na leuc./magma (figura 26) tem-sè:

a) esse elenento no inÍcio de cristalização (ZSs") encontra-se nas
seguintes proporções:

rra figura 22: 22,12% (San¡) i 77,82e" (San.) i 0,062e" (SH). Na fi
gura 26: 6!,27e0 (SanU); 38,58r, (Leuc"); 0,139 (SFI);

b) no final da cristali zaçáo (98e") essas proporções passam a:

na figura 22: 0,19% (San¡) ; 99,79s" (San.) ; 0,020s" (SH). Na fi-
gur a 26 têm-se: 1,07$ (San¡); 98,839 (l,euc.); 0,098$ (SH).

6,4. Evolução das Relações Traço/K em Função do Grau de Crista
lização de un Magna

0s dados das figuras Ig a 26 podem ser utilizados
para o estabelecimento das relações de concentração elenentos
traços/potássio, en função do grau de cristalização F.

Outra rnaneira de calcular seria enpregar direta¡nen
te os valores Kd (Tr/K)nin/ (TrlK) f (6.3) dÍreta¡nente através de
cá1culos simples prescindindo os dados da solução hidrotermal.

As figuras 27 e 28 nostran esses dados nor¡naLiza
dos. Reafirma-se que esses nodelos servem para uma cristalização
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nornal continua ben como para casos de diferenciação por fracio-
namento.

Vê-se na figura 27, que no início da cristalização
da sanidina as relações (Sr/K) e principalnente (Ba,/K) que sofrem
uma considerável variação no magna pois elas passam respectivarnen
te de 0,42 e 0,30 vezes do valor inicial, após ZSX da cristali-
zação do magma, enquanto que as relações (Rb/K) e (Ca/K) são nu1-
tiplicadas respectivanente por 1,03 e I,3. No final da cristali
zaçáo a relação (Sr/K) passa de 0,195 a 0,16, a relação (BalK) de
0,I2 a 0,08 vezes o valor inicial quando F passa de 0,75 a l, en-
quanto a relação (Rb/K) passa de I,I2 a 1,18 e a relação (CalK)
passa de 2,89 a 8,5 vezes esse valor inicial.

Na figura 28 onde o sistema (leucita/magma), no i-
nÍcio da cristalização, são as retações (Rb/K) e (BalK) que so-
fre¡n menor variação no magma, pois passarn respectivanente de 0,74
e a 0,81 do val"or inicial, ap6s 2S\ da cristalização do rnagma, en
quanto que as telações (Sr/K) e (Ca/K) são rnuttiplicadas respecti
vamente por 1,27 e !,29. No final da cristalização a relação
(Rb/l() passa de 0,49 a 0,42, a relação (Ba/K) passa de 0,59 a0,S2
vezes o valor inicial quando F passa de 0,75 a 1, enquanto a rela
ção (Sr/K) passa de 2,9L a 8 e a relação (CalK) passa de S,13 a

11 vezes esse valor do inÍcio da cristali zaçáo,

6.5. Evolução das Relações Entre Elementos Traços Ilurante ¿r

Cristali zação Magnática

A evolução da relação das concentrações de dois e-
lernentos traços é um parânetro constantenente utilizado para se-
guir o grau de díferenciação de uma seqtlência nagnática.

Pode-se, utilizando-se relações entre Kd, be¡n como
os dados das figuras 27 e 28, deter¡ninar as evoluções de Ìelações
entre elenentos traços em função da evolução de urn rnagma con as
características do sisteû¡a en estudo.
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29 a 32 mostra¡n as evoluções dessas
elenentos traços de um magma inicial

evolução da cristalização num grau F

(Trr/Tr2) ini ci a1.
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Na figura.29 o sistema: San. 930eC/San, 1030oC plo
tado em função do grau de cristalização (F), ten-se em orden cres-
cente: Ba/Sr = 0,60; Rb,/Sr = 7 ,25 e Rb/Ba = 12,08 no final da cris-
talização.

Na figura 30 nesse rne s¡no sistena e nessa mesma or-
dem BalCa = 0,014; Sr/Ca - 0,023; Rb,/Ca = 0,1ó.

Nas figuras 3I e 32 o siste¡na Leuc 1030oC/San, 1030oC

plotado en função do grau de cristal-ização (F) te)nos e¡tì orden
crescente na figura 31 : Rb,/Sr= 0,0ó; BalSr= 0,07; Rb/Ba= 0,8I e

na figura 32: Rb/Ca=0,A47; Ba/Ca = 0,06; Sr/Ca= 0,79.

6,6, Evolução da Distribuição dos Ele¡nentos Traços, Entre Cris
ta1 e Fusão ao Longo da Cristatização

São apresentados gráficos adicionais (figuras SS e

34), que ¡nostran de maneira explÍcita a partição de um elenento
traço (em vários estádios de cristalização magmática, caracteriza-
dos pelo parâmetro F) entre a fase cristalina (leucita ou sanidi-
na) e o líquido residual.

Na figura 33 plotarn o sisterna Sanidina cristali-
zada/Sanidína fundida X grau de cristali zaçã,o F e pode-se obser-
var a seguinte evolução dos elenentos traços estudados. A 50% da
cristalização te¡n-se no ¡nagna as seguintes proporções desses e1e-
mentos en estudo: 8,659 de Ba; 13,599 de Sr; 54,059 de Rb;89,05å
de Ca.

Na figura 34 plotam o sisterna l,eucita cristaliza
da/Sanidina fundida X grau de cristalização F e observou-se a se-



guinte evolução dos ele¡nentos traços em estudo.
zação do nagna, temos as seguintes proporções
traços ern estudo: 29,76? de Rb; 34,60e0 de Ba;
de Ca.

-104-
A 50? da cristali

desses elernentos
89 ,29e" de Sr; 91,58 %
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Figura 19 - Evolução da distribuição do Rb em percentual, da quan
tidade inicial, durante a cristalização de um magma
sanidlnico análogo ao das experiências de troca de í_
ons, en função do grau de cristalização F e da nature
za da fase (San.: sanrdina cristalizada-gJ0oC; Sanf :

sanidina fundida-I030oC; SH: solução hidroternal). Su
pondo-se que num siste¡na fechado onde o processo ini_
ciar se desenvolve, contenha somente sanidina fundi-

, da, totalrnente saturada em solução.
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Figura 20 - Evolução da distribuição do Ca em percentual da quan
tidade inicial, durante a cristalização de um nagma
sanidfnico análogo ao das experiências de troca de í-
ons, e¡n função ao grau de cristalização F e da nature
za da fase (San.: sanidina cristalizada-930oC; r"'rrn
: sanidina fundida-I030oC i SH: solução hidroternal)
Supondo-se gue nun sistema fechado onde o processo i_
nicial se desenvolve, contenha sonente sanidina fundi
da totalnente saturada en solução. A escala das orde_
nadas foi dilatada 10 vezes para a solução hidroter-
mal (SH).
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Figura 21 - Evolução da distribuição do sr e¡n percentuar da quan
tidade inicial, durante a cristalização de um magrna
sanidÍnico análogo ao das experiências de troca deíons, em função do grau dè cris.tali zação.F e da natureza .da fase (San.: sanic.l ina cristal j.zad" nr,Ora,a*-ì
sanidina fundida 10j0eC; .Stf : solução hidroterrnurl. t
Supondo_se,que num.. sistêna fechado onde o processo inicial se."desenvolve, contenha sonente ,uni¿in" ¡unidida totalrnente saturada em solução.. A escala das ordenadas foi. dilatada 100 veZes ¡,Ara ^ "^r,,-r^ :.termal (sH), 

para a solução hidro-
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Fígura 22
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Evol-ução da distribuição do Ba en percentuaL, da
quanticlade inicial, durante a cristalização de um

magna sanidínico aná1ogo ao das experiências de tro-
ca de íons, en função do grau de cristal-i zação F e

da natu¡eza da fase (San.: sariidina cristaLj,zada-
930oC; Sanfi sanidina fundida-1030oC; . SH: solução
hidroternal). Supondo-se que nu¡n sistema fechado on-
de o processo inicial se desenvolve, contenha somen-
te sanidina fundida totaleemente saturada en solução.
A escala das ordenadas foi dilatada 100 vezes para a

solução hidroternal (SH).

ñ=...--

--o"==-"
a Son C
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Figura 23 - Evolução da distribuição do Rb e¡n percentual , da quan
tidade iniciaJ., durante a cristalização de um magma
sanidínico anãlogo ao das experiências de troca de í_
ons, en função do grau de cristalização F e da nature
za da f.ase (Leuc: leucita cristalizada - 10S0oC;SanUl
sanidina fundida - 1030oC; SH: solução hídrotermal).
Supondo-se que num sistema fechado onde o processo i_
nicial se desenvolve, contenha somente sanidina fundi

, da, totalnente satuÌada ern solução. A escala das orde
nadas foi dilatada l0 vezes para a solução .hidroter_
nal (SH)
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Figura 24
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Evo1ução da distribuição do Ca em percentual, da quan
tidade inicial , durante a cristalização de um magma
sanidínico análogo ao das experiências de troca de í-
ons, em função do grau de cristalização F e da nature
za da fase (Leuc: leucita cristalizada - l0J0oC;San€:
sanidina fundida - 1030oC; SH: solução hidroterrnalj.
Supondo-se que num sistema fechado onde o processo i-
nicial se desenvolve, contenha somente sanidina fundi
da, totalnente saturada em solução, A escala das orde
nadas foi dilatada 10 vezes para a solução hidroter-
¡nal (SH) .
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Figura 25 - Evolução da distribuição do Sr em percentual , da quan
tidade inicial, durante a cristalização de un magma
sanidfnico anátogo ao das experiências de troca de í_
ons r em função do grau de cristalização F e da nature
za da fase (Leuc: leucita cristalizada _ 10SOoC;Sanr:
sanidina fundida -l0S0oC; SH. solução hidroternal)
Supondo-se que num sistema fechado onde o processo i-

, nicial se desenvolve, contenha somente sanidina fundi
da, totalnente satuïada en solução. A escala das o.]
denadas foi dilatada 10 vezes para a solução hidr,oter
nal (SH).
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Fígura 26 - EvoJ.ução da distribuição do Ba e¡n percentual da quan
tidade inicial, durante a cristalização de urn magna
sanidínico análogo ao das experiências de troca de í
ons ¡ ern função do grau de cristalização F " du n"tu]
Teza da fase (Leuc: IeucÍta cristalizada _ l03OoC;
Sana: sanidina fundida _ 1030oC; SH: solução hid¡o_termal). supondo-se que em um sisterna fechado onde optocesso inicial se desenvolve, contenha somente sa_nidina fundida, totalmente saturada de solução, A escala das ordenadas foi dilatada 100 vezes pu"u 

" rol
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Figuro 27 - Evolução dos teores em Rb, Ca, Sr e Ba, no nagma sa_
nidínico residual, expresso por meio clas relações
Rb/K, Ca/K, Sr,/K e Ba/K, en função do grau de crista
lização. Dados obtidos através cla aproximação ¿u,
ondições de equilíbrio entre o cristal e fusão a

partir dos resultados experimentais da distribuição
de elenentos traços entre sanidina f,undíd.a a 10g0 cV

e sanidinø c?ístaLizada a 930 Ø, A escal-a das ordena
das foi dilatada Z,S vezes para as duas últinas reta
ções.
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Figura 28 - Evolução dos teores e¡n Rb, Ca, Sr e Ba, no magma sa-
nidínico residual! expïesso por rneio das relações
Rb/K, Ca/K, Sr,/K, Ba/K, em função do grau de crisra-
lização. Dados obtidos atrav6s da aproximação das
condições de equilíbrio entre o cristal e fusão a
partir dos resultados experimentais da distribuição
de elenentos traços entre Leucita cyístaLízada a
7030 aC e aanidina fundida a I0S0 cC . A escala das
ordenadas foi dilatada S vezes para as duas últimas
re I açõe s .
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Figura Z9
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u,zÞ g5o q75 F

Supondo-se, as mesnas condições iniciais (Sisterna:
Sana 9300C - San, I030'C). Evolução das relações Rb/
Ba, Rb/Sr e Ba/Sr e¡n un nagrna sanidÍnico residual, en
função do grau de cristalização F. A escala das orde
nadas foi dilatada t0 vezes para a ú1tima relação,

O..--_.-Bol Sr
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Figura 30 - supondo-se as ¡nesnas condições iniciais (sistema:
Sana 9JO.C - San, IO30.C). Evolução das relações Rb/
Ca, Sr/Ca e Ba/Ca em um rnagna sanidÍnico residual em
função do grau de cristal-ização !.
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Figura 3l
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- Supondo-se, as nesnas condições iniciais (Sistema:
Leuc 1030oC - San, 1030.C). Evolução clas rela_
ções Rb/Ba, Ba/Sr e Rb/Sr em um magna sanidínico re_
sidual en função do grau de cristalização F.
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Figura 32 - Supondo-se as nes¡nas condições iniciais (Sistema:
Leuc 1030"C - San, 10S0.C). Evolução clas relações
Sr/Ca, Ba/Ca e Rb/Ca em um magna sanidÍnico residual
ern função do grau de cristalização F.
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Figura 33

119-

Evolução da distribuição do Rb, Ca, Sr e Ba em percen
tual da quantidade inicial , durante a cristalização
de um magma sanidínico aná1ogo ao das experiências de
troca de ions em função do grau de cÌistalização F e
da natureza da fase (SanC: Sanidina críatalizada a
930 o.C; sanl: Sanidína fundid.a a J0g0 oC). Supõe-se o
nagna inicial constituido por fusão sanidínica satura
da em água e sistema fechado.
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Figura 34
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Evolução da distribuição do Rb, Ca, Sr e Ba em pcr-
centual da quantidade inicial , durante a cristaliza-
ção de urn nagrna sanidÍnico análogo ao das expcriên-
cias de troca de ions em função do grau de cristali-
zação F e da natureza da fase (Leuc6: Leucíta cyista
Lizada a 1030 0d; San, i Sdn¿d1:na fundida a jïSA aC).
Supõe-se o ¡nagma inicial constituido por fusão sani-
dÍnica saturada ern água e sistena fechado

:
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7. ApLTCAçÃo cEolócIcA DOS RESUTTADOS EXpERTMENTAIS

7. 1. I nt rodução

A análise do. cornporta¡nento dos elenentos traços na
gênese e evolução dos nagmas consiste no conhecinento de sua
distribuição entre as diferentes fases associadas: siricatos cris
talizados, fase fundida silicatada (nais ou menos hi<Iratada) e
fluidos hidroter¡nais i¡nportantes na fase finar- de cristarização.

0s trabalhos de síntese hidrotermal realizados ao
longo das últimas d6cadas no Laboratório de SÍntese de Minerais
do CNRS de Orléans são de grande importâncía na aplicação de cstu.
dos da evolução de nagnas e de firiação de rochas ígneas, Além
dos trabalhos já citados, meïece¡n ênfase os de Roux et al, (197s),
TAGACHE er al. (1968 e 1969), DELBOVE (1978) e C.A,RRON er a1.
(1980). Poden ser citados ta¡nb6m trabarhos de outros laboratõ-
rios, cujos temas acha¡n-se reracionados co¡n o do presente texto:
PIERoZINSKY et at. (1979) e t,fACKENZIE et a1. (1971).

HENDERSON (196S) observou em rochas efusivas que
as leucitas ou pseudoleucitas apresentan reração K/Rb nenor e re-
lações K,/sr e K/Ba ¡naiores do que a natriz das rochas onde ocor-
l'em.

KORRINGA q NOBIE (197I) estudando rochas vulcâni_
cas porfirÍticas observaram que os coeficientes de distribuição
do Sr e do Ba entre fetdspatos alcalinos e nagna ácido parece ser
da ordem de 3 a 4 e S a 5, respectivanente. Observaram tambérn que
a relação Sr,/Ca do feldspato alcalino é várias vezes rnaior que a
do rnagma coexistente,

BERLIN q HENDERSON (1969) estudando a disrribuição
do Sr e Ba entre feldspatos alcalinos e natriz de traquitos porfi
ríticos e fonolitos concluem: as relações (elemento no feldspa_
to)/(elenento no lÍquido original) variam de I,20 a 2,g0 para o
estrôncio de 1,,17 a 8,9S para o bário, tratando-se de sanidina, pa



-tzz-
ra o anortocl.ásio essas relações são maiores para o Sr e menores
para o Ba.

NOBLE q HEDGE (1970), estudando cinzas vulcânicas,
tufos e Lavas porfiríticas (Na-Sanidína) afirmam: a relação K/
Rb nas sanidinas 6 cerca de 3 vezes ¡naior do que a natriz afaníti
ca. A separação de fenocristais de sanidina de u¡n magma ácido, re
p¡esenta u¡n eficiente processo para o aumento de Rb e diminuição
da raz-ao K/Rb do rnagrna residual.

Entre os trabalhos de observação citados, os de
HENDERSON (1965) são os únicos que não se achan confirmados pelos
trabalhos experinentais realizados quando se constatou um parale-
lis¡no de conportamento entre o Ba e o Rb (preferência pela leuci-
ta) em contraposição ao Sr (preferência pelo J-íquido).

Afi¡n de tentar aplicar os resultados experinentais
em rochas naturais escolhera¡n-se rochas alcalinas do Estado do Rio
de Janeiro, onde encontram-se rochas co¡n até 70t de pseudoleuci-
tas, e para as quais, VALENçA (1980) concluiu: "Os magnas origi-
nais tinha¡n una conposição (Ne-Ks-Qz) dentro do campo de cÌistali
zação da leucita. Através de cristali zação e fracionamento desta
última, seguida do feldspato alcalino, os magnas evoluiram até a
presente cornposição, pr6xina do nÍnimo do sistena sub-saturado, Al
gumas intrusões do Estado do Rio de Janeiro .são do tipo múltiplas
co¡n diferenciação ern profundidade, mas dois complexos sofreram di
ferenciação "in situ". Existem evidências marcantes que a crista-
lizção de leucita se deu antes e durante o rtenplacenent'r dessas
rochas'r.

7. 2. Aplicação dos Resultados

7.2.1. Conplexo Alcalino de Tanguá-RJ

VALENçA (1980) apresenta para o Complexo de Tan-
guá, os seguintes conjuntos de rochas (Tabelas LXV, XXVI e XXVIII)
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aJ Rochas con 50 a 70e" de pseudoleucitas, os ',Upper Syenites', (a-

nostras 11c, 12c e 13c, média IIIc) cujas análises quínicas
são de rocha total, nas quais as pseudo-leucitas apresentan u-
¡na auréola de reação considerável (nédia S0? de seu volume).

b) Rochas de 2 a 30å de grandes cristais de pseudo-leucitas que
apresentan borda ¡nenor de reação e cujas análises apresentadas
referen-se à matriz dos "Middle Syenites" (amostïas 7a, ga, 9a
e 10a, ¡nédia lIa).

c) Rochas (amostras 1a 6, m6dia f¡ os "Lower Syenites" do tipo
nefelina sienitos normais, corn análise de rocha total,

Tendo e¡n rnente os resultados experimentaÍs e cornpa
rando-se as anáIises dos "MiddleÛ sienitos con as dos "Lower", é

nítida a diferenciação no senrido destes ú1ti¡nos (Rb/Sr). Compa-
rando-se as análises dos "Upper,i sienitos com as do "Middle,' sic-
nitos, nesno as ¡natrizes apresentando diferenças, a q'anticlade
muito ¡naior de pseudo-Ieucita nos "Upper', que fazem parte das aná
lises totais, pernite considerar a conposição destes co¡no repre-
sentantes rnais prinitivos do magna original,

Essas considerações Levan en conta sobretudo a in_
fluência da cristalização da leucita seguida daquela da sanidina
(deixando de lado a presença da nefelina e de analcita nessas ro-
chas ) .

Do ponto de vista dos elementos traços, observa_se
que durante a cristalização de leucita e de sanidina (e nalgrado
suas pequenas diferenças) o Ba ten preferência para se fixar nas
fases s6lidas, empobrecendo-se no 1Íquido residual. Observa-se
que os teores de Ba diminuern dos "Upper" sienitos até os ,Lower,,
sienitos.

Para o cálcio, se este elemento estivesse como e1e
nento traço e as modas não apresentassen plagioclásio, teria unt

comportamento contrário ao do bário.
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O rubÍdio se fixa rnais na leucita que no nagma e

nais neste do que no feldspato potássico. Nâs anostras de Tanguá,
observa¡n-se pequenas variações nos teores de Rb, mais elevados
nos "UpperÚ sienitos, nas quais estão contidas as pseudoleucitas,
di¡ninuindo nos "Middle" e nos "Lor,ver".

A variação dos teores e¡n Sr nas anáIises individu-
ais parece ã primeira vista ser contraditório ern relação aos re-
sultados experinentais. Na cristalização da leucita esse elenento
se concentra ¡nais no ¡nag¡na, tendo tendência inversa durante a cris
talizaçã.o da sanidina.

No entanto cálculos efetuados a seguir de¡nonstram
que os dados de observação acham-se de acordo co¡n os resultados
experimentais.

As relações Rb/Sr que dininue¡n no líquido residual
pela cristalização de Leucita e aunentam con a cristalização cla

sanidina são parânetros de díforenciação, ta¡nbém concordam com os
dados obtidos.

As relações Rb,/ Ba que
durante a cristaLização da leucita e

cristalização do feLdspato, achan- se
experimentais.

aunentan no 1íquido res i dual
au¡nent a¡n ainda ¡nais pela
bem de acordo con os dados

Considerando-se a composição da média IIIc com a

do magna rnais prinitivo da suite de Tanguá, seguida de IIc e de
I, as relações Rb/Ba, conforrne una seqüência de cristalização e

diferenciação, são da rnes¡na orde¡n de grandeza das preconizadas pe
los experimentos.

Considere-se, por exenplo, un magma inicial com

composição refletida pela análise IIIc, onde se encontran pseudo-
-leucitas, feldspato potássico e una rnatri z f.ína.

No início, esse magna teria 100 partes de cada uÍ)
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dos elementos Ba, Sr e Rb. Imagine-se a cristalização de 609 de

leucita, metade das quais reagiu posteriorrnente com o LÍquido pa-
ra for¡nar feldspato potássico, numa relação final com 50% de gran
des cristais (pseudomorfos) e 50% de matriz.

A análise química da amostra IIIa refletiria a se-
guinte distribuição de elenentos, conforme a seguinte história de
cristalização:

a) A cristalização de 50e" de leucita (conforme dados de VA.LENÇ4,

1980), l-evaria uma distribuição de elementos traços entre leu
cita e Iíquido que pode se¡ analisada através da figura 34 e

da tabela que segue:

lÍquido 1

inicial
50% de cristaliza 50% do

ção da leucita lÍquido 2

Rb

Sr

Ba

100,00

r00,00

100,00

70,70

10,70

65,,40

29,80

89,30

34,50

b) Imagine-se agora que 50% da teucita cristalizada reaja com

Ilqurdo

leucita jã
crista.li z ada

50% da leucita 1íc¡uiclo
cristalizada 2

Disponibi- i

lidade dc ì

elenentos ;

traços an- l

tes rl¡ cris ,

t a1i z ação*
da sanidi-
na

Rb

Sr

70,20

10, 70

65,40

35,10

5,35

32,70

29,80

89,30

34,50

ó4 ,90

94,65

67,20Ba
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c) Para a cristalizaçâo da sanidina (30% de sanidina para que a

relação pseudo-leucita + borda de reação/rnatr^íz, corresponcla
aos dados texturais de VALENÇA) a distribuição dos ele¡ne¡rtos
seguem a figura 33 explicitados na tabela abaixo:

Di sponib i 1i
dade

64,90

94,6s

67 ,20

d) Assim sendo as análises dos

dos "Upper" sienitos tería a

Rb

Sr

Ba

30% de Sani dina

n, ( 1) (z)

36,00 16,00

7s,00 69,10

81,00 54,40

70% de líqui
do 3

'" (2)

74,00 48,00

27,00 25,60

19,00 12 ,80

(1)

(2)

% do disponível conforne figura
quantidade no rma 1i z ada

J4

elèncntos traços da antost r¿ì

seguinte distribuição:
IIlc:

Leucita
(30%)

Sani dina
(2rc")

Matriz*
(4e%)

total

Rb

Sr

Ba

35, 10

5,40

32,70

* = 1íquido residual

16,90

69,10

54,40

(3) cristalizado

48,00

25,60

12,80

100 ,00

100,00

99 ,90

Os dados acima acham-se de

gen média de pseudo-leucitas nas amostras
acordo con a porcent a-
clos "Upper" s ietri to ,
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(50?) e con a porcentagem de nefelina + equivalente K feldspato =

leucita das anáLises modais de VALENÇA (1980).

Para os rrMiddlerr sienitos, baseando-se tambén nos
dados texturais e análises modais de VALENÇA, pode-se, partindo
do mesmo magrna, considerar a seguinte evolução:

a) Cristalização de I09 de leucita

Magna (1) I0'ø de líquido (2)
inici aI leucita (90r,)

Rb 100,00 20, 80

Sr 100,00 1,30

79,20

98, 70

82,60Ba 100,00 17 ,40

b) Reação de borda (30?) da leucita com o Iíquido residual

Leuci ta
¿;i;;;: 303 .de líqr_rido (2) Îiåiå:torIízaða leuclta

Rb 20,80 6 ,24

Sr 1,30 0 ,39

Ba L7 ,40 S,22

79,20

98,70

82 ,60

8s,44

99,09

87 ,82

c) Cristalização de I0t de Sanidina, parte dela produto de rcrrção
das auréolas de leucita com o líquido:
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DisponíveI 10% de-Sani 1Íquido (3)
dina (1*) g (1*)

Rb

Sr

Ba

85,44

99,09

87,82

9,00 92,00 78,60

42,00 58,00 57,47

54,00 46,00 40.40

(1*) dados da figura 33

Considerando-se os ',Lower" sienitos conto ecluiva_
lentes ao 1Íquido 3 dos "Upper,', ou seja ã matriz daqueles sieni-
tos, tenos o sequinte quadro normalizado dos elernentos traços:

I ("Lower") lIa ("Midd1e") IIIc (,'Upper',)
rocha total matrix rocha tãial

Rb

Sr

Ba

48 ,00 (1 ,6) 78 ,60 (1 ,3)

25,60 (2,2) s7,s0 (1,7)

12,80 (3,2) 40,40 (2, s)

i00,00

r00,00

r00,00

Comparando-se com os elenentos traços analisarlos
em ppm (VALENçA, 1980): I

i

IIa IIIc

Rb 119,00 (1,0) rzz,0o (t,z)

sr 506,00 (2 ,5) 1289,00 (2,9)

Ba 48,00 (3,3) 1s8,00 (s,0)

148 ,00

3687,00

790,00
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Constata-se una boa correlação dos dados oì¡serva-

dos con os calculados e¡n base dos experimentos reali zados. As di-
ferenças existentes podem ser devidas ã não consideração, nos cá1
culos, da variação de conposição de elementos traços na leucita,
com núcleo ¡nais rico e¡n Ca e Rb e nais pobre enr S¡ e,Ba do que
sua periferia que reagiu con o líquido residual. Por sua bez, es-
se líquido (2) reage prirneiramente con as bordas da leucita e pos
teriornente co¡n suas partes mais internas, Deveria tanbém levar
em conta u¡n cálculo mais pormenorizado, que a saturação de HZO

do magma, considerado L0r" de sua nassa inicial , ã nedida que evo-
lue a cristalízaç-ao, levará a uma perda de solução hidroternral .

Dessa forma a correlação entre os dados de observação e os dados
teóricos experimentais representam uma aproxirnação qualitativa.

7 ,2.2, Complexo de I tauna-RJ

Cá1culos senelhantes poderian ser aplicados aos
pseudo-leucita-nefelina-sienitos do Conplexo de Itauna, se houves
mais representatividade de amostras e melhor definição de campo.

Ern Itauna, ocorremr també¡n, corpos isolados cte 3

rochas (sienitos ricos em nefelina, analcita nefelina sienito e

fonolito), que se diferenciaram em profundidade, 0s teores rnodais
em feldspato potássico são respectivamente 69,40 (anostra 27, 56,8
(amostra 28) e 1,40 (amostra 29 de VALENçA, 1980).

Nas amostras 27 e 28 a soma de nefel"ina + analcita
modais são constantes em torno de 24eo e a anostra 29 apresenta
989 de ¡natri z afanítíca,

. A variação dos elementos traços dessas 3 rochas se
gue urn paralelisno quase perfeito se aplicados'os dados teórico-
-experinentais, correspondentes a una diferenciação pela cristali
zação fracionada do feldspato potássico:
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29z8

Rb

Sr

Ba

197

270

4L

70.723

230

r32

40

62.S60

266

13

53.998

Esses dados acham-se de acordo co¡n a preferência
do Sr e Ba pelo feldspato potássico (sanidina) en relação ao mag-

na sanidínico, acontecendo o inverso com o Rb e o Ca (Este último
ultrapasga os teores de traço de conportanento ideal exllerimen-
tal) conforme figura 33.

As relações abaixo acham-se de acordo corn as figu-
ras 27, 29 e 30. Considerando uma diferenciação da amostra 27 pa-
ra 29: a relação Rb/Ba e Rb/Sr são positivas e aunentan; as rela
ções Ba/Sr são nenores que um, porém aunentan; as relações t{B/K

são positivas e aumentan ligeiramente; as relações Ba/K são meno-
res que a unidade e dininue¡n; no entanto, ernbora as retações Sr/K
diminuam, elas são maiores que um

z910)1

Rb /Ba
Rb /Sr
BalSr
(Rb/r() 103

(Sr/K) 103
(BalK) 103

Tendo

segue, pernite as

em vista as figuras, as relações
seguintes observações :

4,80
0,73
0,15
2,79
3,82
0,58

5,75
I,7 4

0,30
3, ó9

2,rl
0 ,64

z0 ,46
10 ,64
0,sz
4,93
0,4ó
0,24

que
da tabel¿r
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28/zt 29/28 29/27

Rb /Ba

Rb /Sr

BalSr

(Rt,/K),r03

(sr/x),r03

( B a/ K),10 3

4 ,86

14,58

3,54

r,77

0 ,12

0,41

r ,2,0

2 ,38

2,00

t,32

0,55

I ,10

3,56

6. 11

r,73

1,34

0,2r

0,38

A maioria dos dados acha¡n-se qualitativamente de a
cordo corn as previsões te6rico-experinentais ã exceção das rela-
ções Ba/Sr. Cono esses dois elementos são concentrados mais nos
feldspatos do que no rnagna (tanto nos trabalhos experimentais co-
mo nos de observação), o relativo empobrecimento en Sr pode ser
devido ã ação da nefelina e da analcita (tabela þ0/[II).

Os dados de observação de VALENçA (1990) para o

Complexo de Itauna nostran ainda para pseudo-leucita nefelina sie
nitos u¡na grande diferença de análises de Sr entïe as amostras de
rocha total 25c e Z6c con 1553 e 1708 ppn e a matriz corresponden
te da anostra 24a que apresenla 2,497 ppn de Sr, embora ZO% cle

leucita não consigarn explicar ess¿ enorne clife rença, Â conparação
entre as arnostras de tanprófiro entre as amostras de larnpróf iro
nefelina sienitos (anostras 22 e 23) con os pseudo-leucita nefeli
na sienitos citados (25c e 2óc) poden sugerir que a primeira ro-
cha seja representante de um magna residual da cristalização de
leucita e os últimos representen a reação desse mesno magma com
pequena quantidade de l-eucita.
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8. CONCI,USOES

r)

Neste trabalho conseguíra¡n-se :

A deter¡ninação dos coeficientes de particão entre minerais e

solução hidrótermal, e entre uma fusão sÍIico-feldspática e es
sa mesma solução,

0 cálculo dos coeficientes de partição de elementos tÌaços en-
tre minerais e entre estes e a fusão,
Relações ternodinâmicas, cristaloquímicas e u¡na rnodel ízaçã,o pa
ra acompanhat o conportamento dos elernentos traços nas <Iiver-
sas fases de cristali zação: fusão, cristalização de rninerais e

solução hidrotermal.

Discutir e analisar as aplicações específicas desses sistemas
en paragêneses naturais especificamente em alguns complexos al
cal-inos do Estado do Rio de Janeiro, Tanguá e Itauna,

0 sistema estudado experimentalmente pode scr clcf j
nido co¡no puro KA1SirOó - Si0Z com os elementos t,raços Rb, Ca, lla
e Sr.

Na natureza 6 difíci1 se encontrar un ta1 magrna. En
tretanto os resultados obtidos fornecem infornações sobre o con-
portamento dos elementos traços considerados durante a crist¿Lliza
ção da teucita e do feldspato potássico de alta temperatura (saÌìi
dina) a pressões de 2 Kbars (condições sub-vulcânicas).

Os valores dos coeficientes de partição obtidos ex
perirnentais (tabela XVII) e os gráficos daÍ decorrentes (distrj-bu
ição dos.ele¡nentos traços entre magnas cristais e soluções hidro-
ternais) (capítulos 3 e 6) pernitem concluir:

1) Influêncía da carga e do raio iônico sobre os equilÍbrios
distribuição.

a) os Kdr_r,,, são sempre inferiores a unidade nas ex¡reriôncias
con alcalinos e supcriores a unidadc com alcalino-terrosos.

4)

de
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Isso mostra que nos domínios de equilíbrio entre feldspatos
fundidos e soluções hidrotermais existe preferência dos a1-

calinos para a solução hidroterrnal e dos alcalino- terrosos
paÌa a fase silicatada fundida. Esse conportanento pode ex-
plicar o,caráter sistenaticarnente alcalino dos fluidos ge-

rais da crosta terrestre e que pode igualmente ter ímpLica

ções interessantes quando se tTata da natureza dos fluidos
min er al i z ante s '

b) quando se trata do Kdc-SH, constata-se urna anomalia corn a

leucita em pxesença do Rb, Sr e Ba, explicada en terrnos da

adaptabilidade desses cátions em traços na posição do K do

¡ninera1. Esses resultados rnostran que a adaptabilidade des-

ses elementos dininui ã medida que a temperatura aunenta.

2) Efeitos da pressão associados ãs grandezas te¡modinâmicas

0s resultados de Kd obtidos a 2 Kbar para a sani-
dina cristalizada e fundída em presença dos elementos traços Rb,

Sr e Ba, cornparados con experinentos semelhantes a pressões dife-
rentes nostran que os coeficientes de distribuição aumentan com a

pressão. Esses efeitos da pressão afetan as soluções hidrotermais
mas não o feldspato fundido e conseqüentemente, nenhuma inf 1uêli-

cia nos feldspatos cristalizados. Atribui-se esse efeito ao pro-
blema da densidade das soluções en pressões diferentes.

O estudo desses coeficientes são, portanto, de e-

norme valor, não só quando se trata dos processos tardios e pós-

magmáticos, onde a individt¡a1ização de fases fluidas pode ter unra

tarefa própria sobre a repartição dos elementos, cono tamb6n do

ponto de vista geoquÍmico das soluções hidrotermais.

O estudo dos Kd"-, tem interesse voltado para a-

plicações na história da cristalização rnagnática'

3) Durante a cristalização da leucita:
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a) una quantidade inportante de Ba e nenos inportante de Rb se
fixa na leucita formada. Assin, conforrne a conposição inici
al do magma (e tanbén da temperatura), à medida que a leuci
ta se cristalíza, o 1íquido residual- se empobrece clesses
dois e1e¡nentos.

b) acontece justamente ao contrário com o Sr e Ca.

c) cono conseqtlência as relações entre os elementos traços con
siderados, em função da porcentagem de cristalização da 1eu
cita seguem J-eis explicitadas nas figuras 27 a 32,

4) Durante a cristalização da Sanidina:

a) o Ba é ainda mais fixado na fase cristalina, seguido de per
to pelo Sr.

b) 0 Rb se êoncentra ligeiranente no líquido ¡esidual e o Ca

concentra-se nitida¡nente no nagma,

Durante a cristalização de un nagna. desse sistema,
a leucita fornada em temperaturas geologicamente razoáveis acina
de 980oC (2 Kbars) está en equilÍbrio con o lÍquido en condições
próxinas ãs experinentais.

Se a conposição inicial desse rnagna (figura 35) se
situa do lado subsaturado e¡n SiOZ (a esquerda do campo do feldspa
to potássico) a leucita inicialnente cristal izada teage com o 1í-
quido (en tenperaturas abaixo de 980oC"), dando origem à sanidi-
na. Se a cristalização é lenta e en condições ideais de equilí-
brio, pode-se considerar as relações Lc-San-LÍquido - Solução hi-
drotermal , en cada instante. No final da cristalização ter- se-á
a associação leucita + sanidina. Se a composição inicial do nagma
se situa entre o eutético do sistema e a conposição da sanidina, to-
da a leucita ínicial reage corn o líquido residual- para fornar sa-
nidina, As considerações deven se referir ao equilíbrio leucita
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fundida-sanidina-nagna (figura 35) .

Se a cristalízação se dá de naneira rápida, somen
te as bordas da leucita inicial¡nente cristalizada, reagen com o

1Íquido para formar sanidina. Neste caso, deve-se empregar os
dados,dos dois estágios de crist aLizaçáo, considerando inicial-
nente as relações Lc-1íquido e posteriormente San-1íquido.

Resta ainda consideïar a possibilidade de fracio-
namento desse magrna, por exemplo, pela separação da leucita. Ta1

fracionamento pode se daÌ por efeito de diferença de densidade
entre a fusão e a leucita,

Deixando de lado a discussão sobre a natureza da
pseudo-leucita que se encontra na literatura e adnitindo-se a hi
pótese que a pseudo-leucita foi cristalizada corno verdadeira 1eu
cita (nais tarde transfornada e¡n rnistura de K-feldspato + nefeli
na) pode-se tentar encontïar aplicações a rochas alcalinas natu-
rais.
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Figura 35 - Diagrama de cristati zação do

a pressão ordinária. Com os

?Kb.

-140-

siste¡na KAl.Si206 - Si02
pontos experinentais a

.: Pontos dos exp, 0 2 Kb
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Figura 3ó - Sistena KAlSir0, - Si0Z Projeções do"liquidus" satura-
do â 500, 1000,2000 e 4000 bars no sistena KA1Si308-
Si0Z - HZ0, S= sanidina; Lc= J-eucita i Q= quartzo; T=

tridinita; L= 1íquido e c= gaz. (Shaw, 1963)
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