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Aula Prática 3 – Interpretando diagramas de elementos terras raras. 
 

É dada a composição química de um peridotito conforme mostrado na tabela 1, cuja 
mineralogia modal (w) é: 55% de olivina, 25% de opx, 11% de cpx e 9% de granada. 
 
 Peridotito Condrito Coeficientes de Partição - Kd     

 (ppm) (ppm) Olivina Opx Cpx Granada Espinélio 
La 0,708 0,329 0,007 0,020 0,056 0,001 0,010 
Ce 1,833 0,865 0,006 0,020 0,092 0,007 0,010 
Nd 1,366 0,630 0,006 0,030 0,230 0,026 0,009 
Sm 0,444 0,203 0,007 0,050 0,445 0,102 0,009 
Eu 0,168 0,077 0,007 0,050 0,474 0,243 0,007 
Gd 0,595 0,276 0,010 0,090 0,556 0,680 0,008 
Dy 0,737 0,343 0,013 0,150 0,582 1,940 0,007 
Er 0,479 0,225 0,026 0,230 0,5383 4,700 0,009 
Yb 0,481 0,220 0,049 0,340 0,542 6,167 0,008 
Lu 0,074 0,034 0,045 0,420 0,506 6,950 0,012 

 
Tabela 1- Concentração de Elementos terras raras para um peridotito, e de um condrito 
(Nakamura, 1974) para a normalização dos dados; e respectivos coeficientes de distribuição (Kd) 
para os minerais presentes na moda. 

 
Pede-se: 

1- Calcule o coeficiente de distribuição global (D) para cada elemento (i), levando-se 
em consideração a proporção modal dos minerais (w), conforme eq. 1. 

Di= wi x Kdi, eq.1. 

2- Considere a atuação de um processo de fusão parcial em desequilíbrio para graus 
de fusão iguais (F) a 5%, 25% e 50%, e calcule os valores de Cli para cada uma destas 
etapas, conforme eq.2..  

CLi/C0i= F (Di-1), eq.2 

Onde: para cada elemento i: CLi= composição no líquido derivado; C0i= composição  inicial; 
Di= coeficiente de distribuição global do elemento i e F= grau de fusão (100% fusão=1). 

3- Construa um diagrama de distribuição de ETR do peridotito (P0) normalizado pelo 
condrito, e para as rochas obtidas a partir de P0 por diferentes graus de fusão: F= 
5% (P5), F= 25% (P25) e F= 50% (P50). Compare e discuta a configuração das curvas 
obtidas. 

4- Substitua a granada pelo espinélio mantendo a mesma freqüência modal da granada 
no peridotito. Repita as etapas de 1 a 3. 

5- Discuta as diferenças observadas no padrão de distribuição de elementos terras 
raras em magmas derivados de um granada peridotito comparadas àqueles de 
espinélio peridotito. 

 


