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ABSTRACT

This pap er deals with a practical method for
id entification of magnesium in lim estone r ock s
according to its coloration on pres ence of ca lci um.
barium and s t ron t ium. An al coolic solution of
d iphen yl carbazid e is used in this process which is
very pract ical a nd useful in field work.

SUMARIO

A presente nota tern com o escopo principal
id entificar pe r co toracao 0 Mag nesi o em p resenca
do cal cio , barto e est roncio. utili zando a difen il
ca rbazida em solucao a lcoolica , tornand o 0 p rocesso
bastante pratieo e acessivel a qualquer pe squisador
nos trabalhos de ca mpo.

INTRODUQAO

Dentro do Plano de Trabalho apresentado
ao Conselho Nacional de Pesquisas, «Est udo
Geral sabre Rochas Carbonaticas», sob a orien
taeao do Pesquisador Ge6logo Candido Simoes
Ferreira, coube-nos a tarefa de executar no
Laborat6rio de Quimica da Divisao de Geolo
gia do Museu Nacional, as anallses qutmicas
das referidas rochas, empregando pr incipal
mente, processos complexometricos.

Na marcha analitica que ado tamos para
calcarios puros, magnesianos ou dolomiticos,
empregamos para uma rapida verificaeao da
presenca ou nao, do cationte Mg (II), 0 teste
pela Difeni!carbazida (DFC), preconizado por
F. Feigl (1943, pag. 200) no qual aqu ele autor,
por reacoes de microquimica, estabelece urn
processo para detectar a dolomita em calcarios
e sua dif'erenciacao da magnesita (MgC0

3
) e

da breunnerita (MgC03' FeC0
3

) . Segundo
aquele autor, a presenea do cationte Mg
(II) e acusada pela formacao de urn com
posto de f6rmula desconhecida, que toma a

coloragao vermelha-violeta (magenta), colora
gao esta, possivelmente oriunda da formacao
de urn composto de adsorcao, que se processa
na presenca do Mg(OH )z previamente precipi
tado por uma base forte.

Outros metais como cromo, chumbo e
cadmio, dao tambem compostos de adsorcao
com a mesrna coloracao do que a do magnesio,
sendo por isso mesmo utilizado principalmente
para 0 Cr (VI), para determinacoes quanti
tativas por colorimetria.

Por outro lado , 0 processo aqui adaptado,
complementa perfeitamente 0 metodo descrito
por J: C. Gofii (1960, PP. 71-74 ) para dife
renciar por fluorescencia a calcita da dolomita,
atraves do ataque da amostra pelo acetato de
urani!a, post eriormente pelo fosfato acido de
amoneo e finalmente expor 0 precipitado for
mado ssco, sob a luz ultra-violeta. Este meto
do posto em pratica por nos, mostrou-se ser
de grande utilidade em laborat6rio de mine
ralogia, na dlferenciacao daqueles dois mine
rais, prestando-se inclusive, para uma analise
geometrica com a platina integradora, em la 
minas delgadas ou superficies polidas sob 0

microscopio, fornecendo urn percentual aproxi
mado de calcita e dolomita quando associadas.

° metodo adaptado ' que agora propomos,
embora seja qualitativo, tern a grande vanta
gem de ser bastante pratico, podendo ser em
pregado por operadores com pouca experiencia,
alem de ser de faci! aplicaeao nos trabalhos
de campo, tanto para Oeologos como par~ Pe
d6logos, dispensando grandes volumes de rea
gente, aparelhagem e condtcoes especiais.

(0) Bolsista do Oonselho Nacional de Pcsquisas,
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TECNICA UTILIZADA

1-

a) Atacar a amostra problema ( ± 4,5 g de
preferencia pulverizada) como HCl con
centrado;

b) Adicionar escamas ou solucao concentrada
de KOH ou NaOH, ate neutralizacao com
pleta, que e evidenciada pela formacao de
urn precipitado Insoluvel, branco flocoso;

c) Gotejar 1 ou 2 gotas (0,5 a 1,0 ml) de
solucao alcoolica de difenilcarbazida sa
turada.

Havendo magneslo formar-se-a urn com
posto de adsorcao, de coloraeao vermelha-violeta
(magenta) , cuja intensidade de coloracao, sera
proporcional ao teor de Mg(II) na amostra.
Assim sendo, apesar de se tratar de urn teste
qualitativo, 0 operador com alguma pratica,
podera estabelecer de acordo com a intensidade
de coloraeao, se a amostra testada, possui teor
alto, medio ou apenas traces de magnesio.

REATIVOS

1 - Solucao alco6lica saturada de di
fenilcarbazida.

2 - solucao concentrada de KOH ou
NaOH. (Em laborat6rio, aconselhamos 0 usa
daquelas bases, no estado s6lido (escamas).

Obs. - Para uma pequena bateria de cam
po, 0 acondicionamento dos reagentes acima,
deve ser de preferencia em pequenos recipien
tes (tipo conta-gotasj de polietileno, alem de

urn receptor de vidro (tubo de ensaio, vidro de
rel6gio ou uma placa de Petri ) para 0 ataque
da amostra.

SENSIBILIDADE

Segundo F. Feigl (op, cit. pag, 201, a iden
ttncacao limite para a reacao magneslo-dtfenil
carbazida em testes de gotas e de O,5y ou
seja, 0,000005 g de magneslo, limitando entre
tanto, para pequenas quantidades de Mg (II)
em rochas calcarias, em torno de 0,05 % da
quele cationte.

Fizemos vanes testes de sensibilidade,
usando 0 MgC0

3
p/a e veriflcamos que ate 0

limite de 0,00002 g de magnesio em solucao
previamente pre parada pelo ataque do HCl, e
de facil Identiricacao: daquele limite ate
0,00008 g de Mg, de dificil identtncacao, tor
nando-se praticamente nao identlflcavel abaixo
deste ultimo limite. E':stes Iimltes sao multo
pr6ximos daqueles estabelecidos por Fritz FiegI.

'C O N C L U S A O

o processo aqui lembrado, tern a grande
vantagem de ser bastante pratico, principal
mente nos trabalhos de campo, para uma iden
tifica<;ao imediata do teor de magnesio em se
dimentos calcarios. Por outro Iado, ele ainda
se presta como urn teste complementar, para
aquele preconizado por GOlll (op. cit.) , para
diferenciar a calcita da dolomita, cuio compor
tamento, quando usados os dols metodos, sera
o segulnte:

coloracao vermelha-violeta (magenta) sern
fluorescencia - DOLOMITA

sem coloracao, com forte fluorescencia
amarela - CALCITA.
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