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Aula Prática 2: Modelagem geoquímica – elementos-traço 
 

É dada a composição química de um basalto conforme mostrado na tabela 1, cuja 
mineralogia modal (w) é: 16% de olivina, 21% de augita, 9% de pigeonita, 48% de 
plagioclásio, 5% de magnetita e 1% de apatita. 

 
Elemento conc. ppm Elemento conc. ppm Elemento conc. ppm 

Cr 450 Rb 10 Ce 20 
Ni 180 Sr 70 Zr 50 
Ba 150 La 9 Y 10 

Tabela 1: composição química do basalto. 

São dados também os valores dos coeficientes de distribuição KDs dos elementos (i) em 
relação às fases minerais consideradas na tabela 2. 

Elemento Olivina Augita Pigeonita Magnetita Apatita Plagioclásio 

Cr 2,80 5,30 10,00 25,00 0,04 0,08 
Ni 10,00 3,00 6,00 12,00 0,04 0,04 
Ba 0,01 0,02 0,02 0,29 0,08 0,50 
Rb 0,02 0,03 0,03 0,18 0,04 0,07 
Sr 0,01 0,10 0,02 0,15 0,06 1,80 
La 0,02 0,02 0,04 0,29 6,00 0,15 
Ce 0,02 0,02 0,04 0,34 8,00 0,17 
Zr 0,06 0,27 0,08 0,40 0,50 0,20 
Y 0,06 0,27 0,15 0,40 3,00 0,20 

Tabela 2: KDs dos elementos (i) para cada fase mineral 
 
Pede-se: 

1- Baseando-se na tabela 2, qual é o comportamento, em termos de 
compatibilidade, de cada elemento em relação a cada fase mineral considerada? 

2- Calcule o coeficiente de distribuição global (D) para cada elemento (i), levando-
se em consideração a proporção modal dos minerais (w) e que: 

Di= wi x KDi. 

3- Considere a atuação de um processo de cristalização fracionada em equilíbrio 
modal em etapas de cristalização igual a 10%, sabendo-se que:  

CLi/C0i= (1-F) (Di-1) 

4- Para cada elemento i: CLi= composição no líquido derivado; C0i= composição no 
líquido inicial; Di= coeficiente de distribuição global do elemento i e F= fração 
líquida residual (100% líquido=1), calcule a composição que a rocha assume em 
cada uma das etapas consideradas. 

4- Construa diagramas de variação tendo na abscissa o grau de cristalização da rocha 
(1-F) e no das ordenadas, a concentração do elemento i considerado. Observe e 
comente o comportamento dos elementos com o progresso do processo de 
cristalização. 

5-  Construa diagramas de variação tendo na abscissa o grau de cristalização e no 
eixo das ordenadas as razões Cr/Ni, Cr/Rb, Zr/Y e La/Ce. Observe e discuta os 
resultados obtidos. 

 
 


