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Apresentação de Dados Geoquímicos 

Geoquímica de Rochas - Litoquímica 

Elementos de Interesse: são aqueles mais abundantes na crosta terrestre: 

 Grupo dos 8 Grandes na Crosta Continental  
 

 
O Si Al Fe Ca Na K Mg 

47 28 8 5 3 3 3 3 

Valores em % Peso,  =99%, 1% restante: P, Ti, Mn, etc 

 
 A- Abundância dos elementos químicos na crosta continental (em átomos / 106 Si). 

 B- Fatores de Enriquecimento dos elementos na crosta continental (relativo a 
abundância no sistema solar). 
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Apresentação dos Resultados  

  A apresentação da composição química de uma rocha não faz 
referência a sua composição mineralógica modal. 

 

Os elementos são assim distribuídos: 

 

 Maior Representatividade: na forma de % em peso do óxido 
correspondente, ou seja todos com concentrações superiores a 
0,1%. 

 

 Elementos de Menor Representatividade: na forma elementar, na 
forma reduzida, expressos em ppm. 

Apresentação dos Resultados 

Essa forma de apresentação dos dados se faz por: 

 

 Os elementos de pequena representatividade, se  expressos em % 

peso, resultariam números muito pequenos;  

 

  O oxigênio é o elemento mais abundante na crosta terrestre, 

 

 Tradicionalmente os elementos eram determinados 

gravimetricamente, precipitando-os na forma de óxidos. 

 

Apresentação dos Resultados 

 

 Padronização facilita a comparação das composições químicas 

entre diferentes rochas, 

 

 

 Há uma sequência formal na listagem na composição química da 

rocha que respeita sua abundância nas rochas (ordem 

decrescente) e sua valência: 

 

Apresentação dos Resultados 

  * Outros voláteis como CO2, F, Cl, SO3, etc ou simplesmente LOI (“Loss on 
Ignition”) que representa todos esses elementos somados (a partir do 12, 
inclusive). 

  O TiO2 pode vir listado imediatamente acima do P2O5.  
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Apresentação dos Resultados 

 

 H2O+= Água estrutural (ou da estrutura cristalina dos minerais), 
presente na forma de OH, que entra na composição química 
estequiométrica dos minerais ex.: anfibólios, micas, etc. É obtida 
através de um processo gravimétrico - Aquecimento da amostra a 
1000o C e depois pesado. Elimina também outros elementos voláteis. 

 

 H2O- = É a água de adsorção, ou simplesmente umidade, que se 
apresenta na superfície dos minerais. É obtida através de processo 
gravimétrico - Aquecimento a 110o C. 

 

 Abaixo do LOI, ou dos voláteis, deve-se somar a concentração dos 
óxidos, que deverá ser da ordem de 1001. 

Apresentação dos Resultados 
 

 Para fins de modelagem geoquímica, todos os elementos 
devem ser apresentados (com exceção dos voláteis que 

podem ser representados apenas pelo LOI), pois há 
necessidade do verificar se há o fechamento ( 100%) da 

análise da amostra em estudo. 

 

 Os elementos representados em ppm, devem vir listados 
abaixo da soma dos óxidos e não têm uma ordem 

específica. Suas concentrações não devem ser somadas ao 
final.  

 

 Toma-se como base de representação dos resultados, 
agrupar os elementos que apresentem comportamento 

geoquímico semelhante.  

 

Apresentação dos Resultados 

 

 
 Dados obtidos por fluorescência de Raios-

X, com exceção do Ta, U e Th, obtidos por 
ativação de nêutrons. LOI obtido por 

aquecimento a 1000o C por 1 h e corrigido 
para a oxidação do Ferro. FeO obtido por 

titulação volumétrica – reações de oxi-
redução. 

Apresentação dos Resultados 

 

 

 

 Observe que o número de dígitos após 

as virgulas dos elementos apresentados 

na forma de óxidos, representam a 

confiabilidade do resultado, ou seja, até 

a primeira casa depois da vírgula é 

considerada como sendo “exata” e o 

último algarismo, uma aproximação. 
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Apresentação dos Resultados 

 

 

 

 

 O mesmo é valido para os elementos 

traços (Ta, U e Th). 

 Normalmente, abaixo da lista dos 

elementos maiores, é apresentada a 

composição normativa referente à 

rocha analisada. 

 

Classificação segundo a Concentração 

dos Elementos 
 

 Elementos Maiores: Representados na forma de óxidos e assim 
na forma de percentagem, com concentrações superiores a 1% . 

 

 Elementos Menores: Representados na forma de óxidos e 
assim na forma de percentagem, com concentrações entre 0,1 e 
1%. 

 

 Elementos Traços: Representados na forma de ppm, cuja 
concentração em óxido é inferior a 0,1% ou 1000 ppm. 

 

 Elementos Sub ou Ultra Traços: São aqueles elementos traços 
com concentrações inferiores a 1 ppm  

                     (0,1% = 1000 ppm = 1.000.000ppb) 

Classificação segundo a Concentração 

dos Elementos 

Classificação segundo a Concentração 

dos Elementos 

 Os elementos maiores e menores, na média, 
apresentam números atômicos (Z) menores do 

que os traços. 

 

 Os elementos maiores e menores são utilizados 
na classificação e nomenclatura das rochas 

enquanto os elementos traços, na caracterização 
de processos geológicos e ambientes 

geotectônicos. 
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Os Elementos Traços 

Os elementos traços ocorrem nas rochas ígneas 
principalmente: 

 

 Substituindo isomorficamente os elementos maiores e 
menores nas estruturas cristalinas dos minerais 

constituintes das rochas. 

 

 Alguns elementos estão concentrados em minerais 
acessórios como zircão (Zr), turmalina (B), 

bornita/calcopirita (Cu), etc. 

Os Elementos Traços 

Os Elementos Traços 

 Os elementos traços, apesar de sua pequena 

concentração nas rochas, são de extrema importância 

na modelagem geoquímica de sistemas ígneos / 

metamórficos e são estudados em grupos. Por isso, 

recebem uma classificação especial. 

Quanto a sua Posição na Tabela Periódica 
Poucos grupos  de elementos na Tabela Periódica, são considerados 

importantes 
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Quanto a sua Posição na Tabela Periódica 

 Os elementos de cada um desses grupos tem propriedades 
químicas semelhantes e consequentemente devem ter o mesmo 

comportamento geoquímico. 

  

 Porém processos geológicos podem subverter esse 
comportamento e fracionar elementos pertencentes a um mesmo 

grupo, devido as diferenças químicas sutis entre eles. 

 

 Evidentemente não se espera o mesmo comportamento de um 
elemento químico em um magma e na água do mar. 

Quanto ao Comportamento em Sistemas Magmáticos 

 Quando manto terrestre é fundido, os elementos-traço mostram 
uma preferência quanto a permanecerem no resíduo sólido ou 
no líquido obtido. 
 

  Elementos Compatíveis: Tendem a permanecer no sólido 

residual. 
 

  Elementos Incompatíveis: Tendem a se deslocar para o líquido 

(também chamados de higromamatófilos). 
 

 Isto se deve ao fato dos elementos compatíveis terem raio iônico 
e valência aproximadamente iguais aos elementos maiores e 
menores que eles substituem na estrutura cristalina. De maneira 
geral, correspondem ao grupo dos metais de transição. O inverso 
ocorre com os elementos incompatíveis. 

Quanto ao Comportamento em Sistemas Magmáticos 
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Classificação Baseada na afinidade geoquímica  

A classificação de Goldschimidt: 
 

 Baseando-se na composição química-mineralógica dos 

meteoritos, Goldschimidt (1922), classificou os elementos 

dependendo de sua afinidade em formar minerais: 

 

  silicáticos ou óxidos = elementos l i t ó f i l o s , 

  sulfetos= elementos c a l c ó f i l o s  

 estado nativo= si d e r ó f i l o s   
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A classificação de Goldschimidt 

 Diagrama de fase: campo A é o de maior 
estabilidade. 

 

 Sn: Caráter fortemente litófilo: fO2 e fS2 

elevadas campo de maior estabilidade é na 

forma de SnO2. 

 

 Pb: Caráter fortemente siderófilo: fO2 e fS2 

elevadas permanece em estado nativo – Pb 

 

 Cu: Caráter fortemente cálcofilo: fO2 e fS2 
elevadas campo de maior estabilidade é na 
forma de CU2S. 

A classificação é útil para predizer o tipo de mineral e rocha que um certo elemento deve ocorrer. 

 

A classificação de Goldschimidt – Elementos Calcófilos 

 Quando a fugacidade de oxigênio for suficientemente baixa e o 
conteúdo de S for alto o suficiente estes elementos se 
cristalizarão na forma de sulfetos. 

 

 Ex.: Cu – fortemente natureza calcófila. Não entra na estrutura 
dos silicatos e ocorre na maioria das rochas ígneas como 

minerais acessórios sulfetados. 

 

 Sulfetos são muito mais abundantes em rochas de natureza 

básica do que ácida. 

Magmas básicos: enriquecidos em elementos calcófilos:  

Fe (pirita FeS2 ou pirrotita FeS), Ni (pentlandita (Fe,Ni)9 S8), Zn (esfalerita, ZnS), 

Pb (galena PbS), Cu (calcopirita CuFeS2, bornita Cu5FeS4), Ag (argentita Ag2S), 

etc. 

Nestas rochas, o Zn, Cr, Ni, etc também ocorrem nas fases silicáticas. 

A classificação de Goldschimidt – Elementos Siderófilos 

  Todos os elementos siderófilos tem tendência calcófila.  

 

 Os elementos de natureza calcófila e siderófila correspondem aos 
metais do grupo de transição na tabela periódica. 

 

 Por isso, os elementos fortemente siderófilos, aqueles chamados 

de platinóides (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt), nas rochas ígneas, básicas 

e ultra-básicas,  ocorrem associadas como metais nativos 

segregados de sulfetos, arsenietos, etc. 

A classificação de Goldschimidt – Elementos Litófilos 

 A maioria dos elementos traços nas rochas ígneas 

substituem os elementos maiores e menores nas fases 

silicáticas.  

 

 É o grupo de elementos mais importante no estudo da 

petrogênese das rochas magmáticas, como cristalização 

fracionada, fusão parcial, mistura magmática, etc. 
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A classificação de Goldschimidt – Elementos Hidrófilos  

 São elementos que tem seu comportamento fortemente afetado pela presença 

da água. Quando um magma coexiste juntamente com uma fase fluída, aquosa, 

os elementos hidrófilos são fortemente particionados em favor desta fase. São 

eles: Au, Be, B, Cl, Li, Mo, Nb e Sn. 
 

 Estes elementos, por si só, tem tendência a serem coordenados pela água. 

Assim, tendem a formar cloretos, sulfatos, etc presentes como íons na água. 
 

 Esta forte afinidade, explica a presença destes elementos em pegmatitos e 

rochas alteradas por hidrotermalismo. 
 

 Pode-se observar que estes elementos hidrófilos, na ausência de fase fluida 

aquosa, comportam-se como elementos litófilos(ex. Li), calcófilos (ex. Mo) e 

siderófilos (ex. Au) 

A classificação de Goldschimidt 


