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RESUMO 

No estado do Rio Grande do Norte ex istem vári as ocorrências de barita (BaS04), distribuídas nos munic ípios de Caicó. 
Cerro Corá, Equador, Lajes, Ouro Branco. Parelhas, Pedro Avelino c São Ralàcl. Este trabalho apresenta os resultados da 
caracterização química e mineralógica realizada cm amostras de três ocorrências (Fazenda Alive, Jurema e Juazeiro) 
localizadas no município de Lajes no estado do Rio Grande do Norte, com o objctivo de dctinir suas propriedades para 
emprego na fabricação de blocos cerâmicos para utilização cm protcção radiológica cm consultórios dentários e hosp itai s. A 
caracterização foi reali zada através de anúlises semi-quantitativas por espectrometria de fluorescência de raios X (EFRX). 
amilisc termogravimétrica (TGA), anál ise tém1ica diferencial (DTA), difração de raios X (DRX) c descrição das 
propriedades óticas ao microscópio de luz trunsmitida. Com base no resultado das anúliscs, verilica-s~ <JUC as três amostras 
são bariti tos granoblásticos, sendo que a da fazenda Juazciro apresenta maior quantida<k de quartzo; a composição química 
é variada, e os exemplares apresentam perdas de massa diferenciadas. A amostra que ap resenta maior perda de massa no 
aquecimento, com menor quantidade de quart zo c um percentual de búrio maior que as outras amostras, constitui 
provave lmente a melhor matéria prima para o estudo da viabilidade da filhricaçJo de um bloco ccrümico. com propriedades 
de ate nuação de radiação ionizante. 

PALAVRAS- CHAVE: Barita , Carac teri zação Minera lóg ica c Química. 
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t.INTRODLJÇÃO 

A barita ou baritina é um sulli1to de búrio (BaSO,). cujo nome advém do grego harvs que significa pesado . sendo um 
mineral comum. de distribuição ampla c c a principal fonte de bário ou sais de bário. 

Ocorre geralmente como mineral ganga nos filões mctnlicos. associada especialmente com minérios de prata, chumbo. 
cobre. cobalto. manganês c antimónio. (; cncontruda cm veios no calcário. junto à calcita. ou como massas residuais na 
argila que recobre o calcário (Dana e Hurlbut. 1976). 

Confonne Ncsi ( 1999). tratando-se de depós itos geológicos no estado do Rio Grande do Norte. foi realizada uma estimativa 
de recurso económico total de 21 X.400 (duzentos c dezoito mil c quatrocentas) toneladas de minério de barita com teor de 
S 1.20'% (oitenta c um vírgula vinte) por cento de BaS04 c densidade méd ia de 4,22 (quatro virgula vinte c doi s) toneladas 
por metro cúbico. 

A barita tem uma ampla di stribui.,:ão geológica e geográfica. c possui di versas características como: inércia química. a lta 
densidade. abundáncia relativa e baixos custos de extraçào e beneticíamento. Estas propriedades conferem-lhe intensiva 
utili zação na indústria química. na atividadc de perfuração c produ~ào de óleo e gás além de outros segmentos industriais 
como: tltbri caçào de borracha. tint as. plásticos. papéis. medicamentos, vidros, e em substituição de placas de chumbo 
utili zadas cm salas radiológicas. radioterapia. consultórios dentários, depósitos de lixo atómico. ou seja. em lugares que 
necess item de um isolamento contra radiações (DNPM. 2004)). 

Este trabalho apresenta os resultados da caracteri zação química c mineralógica rea lizada em amostras de trcs ocorrênc ias 
(Fazenda Alivc. Jurcma e Juaze iro) locali zadas no município de Lajes no estado do Rio Grande do Norte. A caracterização 
foi realizada através de análises semi-quantitatívas por espectrometria de fluorescência de raios X (EFRX). análi se 
tennogra vimétrica (TGA), análise térmica diferencia l (DT A). difraçào de raios X (DRX) e descrição das propriedades óticas 
ao microscópio de luz transmitida. Os resultados são comparados com dados publicados na literatura recen te (Turcaniova e 
outros. 2002) . 

2. METODOLOGIA 

A matéria prima foi obtida em três ocorrências no estado do Rio Grande do Norte . As amostras O I e 02 foram coletadas em 
veios portadores de barita encaixados cm xistos. enquanto que no caso da amostra 03. a rocha encaixante trata-se de gnaissc. 

Scções delgadas (espessura de 30 ~tm). preparadas a partir de amostras de mão. foram preparadas no Departamento de 
Geologia da UFR N. objetivando a an<ilisc c dcscri<;iio das propriedades ótícas dos minerai s constituintes ao microscópio de 
luz transmitida. 

Cada amostra loi submetida a um processo de moagem individual em moinho de bolas de alumina por um período de 2,0 
horas. A seguir I(Ji realizado penciramcnto. sendo utilizado para as análises o material passante na peneira de 60 mesh (250 

llm). 

O material pulverizado i(Ji submetido a anúlíses químicas se tní-quantitati vas por EFRX. c DRX pelo método do pó. tendo 
sido as mesmas rea li zadas na Uni versidade Federal do Rio Grande do Norte. A amilisc: química toi rea li zada cm EFRX 
marca Phílips. modelo PW 2400-00. Este equipamento da PHILIPS apresenta uma opção complementar para análises scmi
quantitativas. através do software SFMIQ. A princípio, a <.:urva de calibra~ào para cada elemento químico é preparada com 
apenas um material de referência rornccído pelo là bricante. podendo sc:r acrescentadas outras amostras. se necessário. Esta 
opção destaca-se como uma poderosa fcmnnenta auxiliar às técnicas de caractc:rização de matérias primas minerais em 
geral. O equipamento utili zado para a anúlise por DRX é da marca Shímadzu, modelo XRD-6000. Os resultados de TGA e 
DTA foram obtidos cm laboratório do Centro de: Tecnologia do Gús (CTGás). utilizando um equipamento da marca Perkin 
Elmer. modelo 3700 Data Station. com rampa de aquecimento de lO" C/mín c em atmosfera normal. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Petrografia 

A amostra O I , denominada de baritito granoblástico, é constituída csseJKialmcntc por barit a (97%). Os acessórios são 
quartzo (2%) e opacos (< I %). A barita é ripifonne, pri smática a xcnoblústica, milimétrica a ccntimétrica. possuindo fissuras 
preenchidas por quartzo. O quartzo, por sua vez, é xcnoblástico, granular a fibroso. intersticial, ús vezes vcnular. sendo por 
vezes aco mpanhado por opacos transf(mnados cm hidróxidos de ferro . C ristais mil i métricos de harita tabul ar em amostra de 
mão sào observados na Figura O I . 

Figura I. Amostra O I Uaritito granoblústi co com cri stais tabulares de barita. A porção cinza esc ura na parte central da 
amostra corresponde a hidróxidos de ferro . 

A amostra 02 corresponde a ~1111 baritito granoblústico ~om harita ( 974
.)1éJ). quart Zt1 (2°···íl) c opacos ( <~ <:: ~~ ~~;) ). A barita 0 

granoblástica, uniforme a prismútica, com extinção ondulante fl1rtc a moderada. sendo sua granulomctria in krior a 1.0 cm. 
Localmente so fre ca taclasc, com f(lfle fragmentação. O quart zo <.! xe noblústi co. granular a fibroso. submilimétri<:o. 
interstic ial e mais f()ramenh; ocorrendo comu v~ios, formando agregados granoblústi cos. Os opacos são raros . interstic iais c 
submi I i métricos . 

A rocha da amostra 03 trata-se de um quart zo-baritito granob lúst ico. e~ t(mnada principalmente po r barita (74'Yo), quart zo 
(25%), raros opacos com hidróx ido de ferro (<< 1'%) c turmalina (< 1% ). A harita é xcnoblústi ca, com granulometri a 
milimétrica a ccntimétrica, forte extinçüo ondulante c li ss uramcnto frcqücntc , por vezes com inclusões de quartzo. Este 
último é xenoblást ico, com forte extinçào ondulante, li ssuramcnto com recristali zação dinâmica cm subgràos. ocorrendo 
como agregados cm bolsõcs eng lobando a barita , nos intcrs ticios minerais c mais raramente como inclusiics. A rocha exibe 
tex tura granoblástica c localmente ca tac lás tica. 

Nas três amostras estudadas as inc lusões fluidas são primúrias, abundantes, mono e bifYtsicas, <:o m tamanho infe rior a 5 f.lm. 
ocorrendo tanto em barita quant o cm quart10. As inclus<>es fluida s cm quartzo na amostra 0.1 seio mai s abundantes com 
relação àquel as aprisionadas em barita . 
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3.2 Espectrometria de fluorescência de raios X (EFRX) e Difração de raios X (DRX) 

As compos ições quí micas scmi-q uantitati vas das três amostras, determinadas por EFR X, se encontram na Tabela I 
Encont ra m-se li stados apenas os elementos detectados na análise scmi-quantita ti va. 

Tahda I Compos ição química das hari tas em estudo. 

Composiçao Qu imica AmostrJ 01 Amostra 02 Amostra 03 
(%) 

lla 43,98 42,44 45 ,31 
Si02 0,77 0,93 0,64 
so, 51 ,72 56,63 53, 56 

Fe203 3,53 
C aO Ir 0,06 

Sr tr tr tr 
K tr Ir 

•tr - traços 

A parti r do resultado desta anúlisc. verifica-se lJUC as amostras 0 1 c 03 provavelmente apresentam minerais portadores de 
calcio. enquanto que a amostra O I possui ma io r quantidade de Fc20 ,. 

A presença de ba rita c quartzo é conlinnada pela análi se da composição m ineralógica dos três exemplares estudados, obtida 
por DRX. 

3.3 Análise Termogravimétrica (TGA) 

Na Figura I são apresentaUos os resu ltados das anúlises tc rmograv imdri cas das matérias primas estudadas. 
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Figura I . Anitl isc termograv imétrica das matérias primas: amostras 01 , 02 c 03. 
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A partir das curvas de análise tcrmogravimétrica erGA) pode-se observar que a maior p~rda de massa dentre os exemplares 
analisados ocorreu na amostra O I (20,5%). Além disso, a perda de massa mais signilicativa nesta amostra está 
compreendida no intervalo de temperatura entre 350 e 500" C, representado 17 ,5%, do total de 20,5%. Os restantes 3% são 
liberados entre 500 e 750" C. A maior perda de massa na amostra 02, analogamcntc a O I, está compreendida no intervalo de 
temperatura entre 350 e 500" C. representado I I% do tota l de 13%. A amostra que apresentou menor perda de massa foi a 
03 , com um valor de 6, 16% •. 

3.4 Análise Térmica Diferencial (OT A) 

Na Figura 2 (a) c (b) são apresentados os resultados da análise térmica diferencia l das matérias primas estudadas. 
correspondentes às amostras 02 e 03, respectivamente. 

;--- -~ / 
I ~ . 

' ,. 
~-~-.---/ 

;, ;.; i:... i_ •· ·~" 0:::. .:. .;0, ;.; lf:r. •·:::.:: .0._;.( .. 1: .. :1 

(a) 

/ 

/~, 

.l ' " · "" :i_ .( ·i.. .1. -~" ·:'._ :.; ,,~ .. ~ 1 .... ~ :,_.. ·-~ ,..:. __ , 

(h) 

Figura 2. Análise térmica diferencia l das matéri as primas: (a) amostra 02 c (h) amostra 03 

A partir das análises ténnicas diferenciais (DT A) observa-se que as amostras 02 c 03 apresentaram um pico cndoténnico 
(vale), nas temperaturas de 350"(' c 275"(' respectivamente. No interva lo de temperatura entre 420 e 4~!0" C é observado 
outro pico endotérmico, comum üs duas amostras. 
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4. DISCUSSÕES 

Turcaniova c outros (2002) investigaram duas amostras de barita, uma primeira com 91 .90 'X, de barita, 1.99% de Fe e 2.49 
%de SiO,; a outra amostra estudada apresentou teor (h; 46.XO% de barita, 16.22 %de Fe e 9 .4R ".!,,de Si O,. Foi constatado 
que a amostra com mais SiO, (menor teor de barita) perdeu menos massa. Os autores, através de análises de TGA-DTA, 
explicam que no caso da amostra pura de barita . exp losões intensas são obtidas e que elas estào conectadas com a redução 
de massa cm temperaturas que são mais baixas quf.! aq uelas no caso das amostras de minera is misturados. Turcaniova c 
outros (2002) utili zam os dados de estudos cm ca rbonatos ct'etuados por McCauley c .J ohnson ( 1991) para justitlcar que 
estas explosões mais intensas são causadas por molécu las de ilgua presentes na estrutura do mi nera l. as quai s na temperatura 
de crepitaç~o (c urva TGA) produziriam pressão de vapor de água similar ii pressão necessá ria para romper grãos minerais. 
Este resultado de c repitação de carbonato pode ser usado para outros minerai s. Os autores apontam ainda que é necessá ri o 
notar também q ue cm temperaturas menores do que 350"(' o processo de desintegração dos mate riai s por c repitação 
espontânea é conduzido por ruptura do material das inclusões minerais. 

Dentre as tres amostras investigadas no presente estudo. a que apresentou maior perda de massa (20,5% ) é a que apresenta 
maior teor de barita. conforme observado nas anúli ses petrográficas. Estes resultados são cons ist entes com os dados de 
Tureaniova e outros (2002), que observaram que dentre duas amostras com diferentes teores de barita. a amostra com maior 
teor de barita foi a que apresentou maior perda de massa . 

Por outro lado. no presente trabalho, a perda de massa mais signitlcativa observada nas curvas de TGA das tres amostras 
analisadas esta compreendida no interva lo de temperatura entre 350 c 500" C. valores mais e levados do que os considerados 
po r Turcani ova c outros (2002) para a desintegração dos materiais por crepitação espon tânea, que oco rre por ruptura do 
material das inclusões minerai s. As temperaturas de 450"(.' são correlatas às temperaturas med idas por microtcrmometria de 
inc lusões lluidas cm exsudados de quartzo cu-genéticos aos tilôcs de barita (Cunha de Souza. 1996). A esta làixa de 
temperatura está associado o fraturamento hid rúulico observado na região Seridú, li gado a ati vidade hidrotennal durante a 
ti•sc final da orogênesc brasiliana (Cunha de Souza. 1996) na região onde fo ram coletadas as amostras, nos tilões 
hidrotennai s d~ barita. Este fraluramento hidrilul ico é evidenciado pela intensa mobili zação de cxsudados de quartzo que 
sào correspondentes aos filões de barita. Estudos r~ali zados nessas exsudações de quartzo mostram que as temperaturas de 
aprisionamento das inclusões fluidas variam entre 200 L' 450" C. O aprisionamento se dá cm uma determinada temperatura 
de cri sta li zação do mineral hospedeiro da inclusão. Acima dessa temperatura. seja em condições de metamorfismo, seja em 
condições d~ laborató rio . a rocha sofre lraturamento hidrúulico. bcc ú sobreprcssào de lluidos das inclusões que sofrem 
crepitação. liberando tluidos (líquidos e gases), com ~onsequcnte perda de massa do materia l. 

4, CONCLUSÕES 

Com base no resultado das anúli ses. pode-se concluir que as três amostras nào süo semelhantes. apesar de se tratar de 
mC:J tcriai s s imilan:s. po is possuem composição quí1nica variada . mineralog ia di versa c pt.!rdas de massa difcrcm.: iadas. Dentre 
as trcs amostras. a que apresenta maior perda de massa no aqu~cimcnto, além de um percentua l de búrio maio r que as outras 
amostras. constitui prnvavclmcnte a melhor maté ria prinw para o estudo da viabi lidade da fabricação de um bloco cerâmico. 
com propriedades de atenuação de radiação io nizan te. 
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