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CONVERSÕES 

 Os resultados de análises químicas de rochas, 
são apresentados na forma de óxidos, como 

peso percentual (% peso). – Valores relativos. 

 

 Muitas vezes, entretanto, para utilização de 
diagramas petrogenéticos ou tectônicos 

específicos, há necessidade de transformar 
estas composições de óxidos para outras 

formas. 

 Considerando-se uma mesma forma de apresentação 
de resultados (por exemplo como óxidos, elementos 
em estado reduzido, etc.), vale lembrar: 

 

 1% de um elemento (ou composto) X, é igual a 1x104 
ppm desse elemento-  

       ou 100g _______ 1g 

      1.000.000g ____ 10.000g (1ppm) 

 

Exemplo: Uma amostra que tenha 1% de Fe: 
 
Em 100g de amostra -------------temos 1g de Fe 
Em 1x106 g de amostra-----------teríamos: 1x104 g de Fe. 
 
Para transformar a concentração de um elemento de % peso 

para ppm basta: 
 

 multiplicar por 1x104. 
 

No caso inverso: 
Para transformar a concentração de um elemento de ppm para % 

peso basta dividir por 1x104! 
 

É bom relembrar: 
 

Se em 1milhão de “partes” de uma amostra temos 1 “parte” do 
elemento =1ppm 

(ex. em 1.000.000g= 1 T  têm-se 1g= ou seja 1mg/kg) 
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Ainda:  

 Elementos maiores são aqueles que apresentam concentrações 
superiores a 1% da concentração total da amostra e devem ser 
representados na forma de % em peso do óxido correspondente 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O e K2O) 
 

 Elementos menores são aqueles que apresentam concentrações 
entre 1 e 0,1% em peso do óxido correspondente (TiO2, MnO e 
P2O5). 
 

 Elementos traços: são aqueles que apresentam concentrações 
inferiores a 0,1% em peso do óxido correspondente e devem 
então ser apresentados na forma de elemento em ppm (ou ppb, 
ppt, etc). 
 

  Esta classificação dos elementos é relativa pois, para rochas de composição 
granítica por exemplo, o MgO seria um elemento menor e o K2O maior. Para um 
peridotito, por exemplo, o MgO seria um elemento maior, enquanto que o K2O, 
seria agora, um elemento menor. 

%PESO → %PESO 

 
 Normalmente são necessárias para utilização em 

diferentes diagramas, como por exemplo a conversão de % 
peso de K2O  % peso de K, e depois ppm, para o cálculo 
da razão K/Rb. 

 
% Peso de Óxido  % Peso de Elemento 

 
 Ex.: MgO= 7,55%, Pesos Atômicos: Mg= 24,31g 
                                      O= 16,00g 
                                     Mg + O= 40,31g 
 Assim : 
em:           40,31g de MgO ------------ tem-se 24,31g de Mg 
então em:   7,55g de MgO -------------- tem-se 4,55% de Mg 

 Calculando a % em peso de Mg no MgO: 
 
em 40,31g de MgO ------------- tem-se 24,31% de Mg 
então em 100 g de MgO ------- tem-se 60,31% de Mg 

 
 Consequentemente os 39,69% restantes serão de 

Oxigênio. 

 K2O= 5,12% K2O, Pesos Atômicos: K= 39,10g 
                               O= 16,00g 
                2K+O =94,20g 
 Assim: 
em:          94,20g de K2O ---------------- tem-se 78,20g de K (2K) 
então em:  5,12 g de K2O  --------------- tem-se 4,25g de K 

 
 Se quisermos podemos calcular a % em peso de K no K2O: 
em         94,20g de K2O ------------------- tem-se 78,20% de K 
então em 100 g de K2O   ------------------ tem-se 83,01% de K. 
 
 Consequentemente os 16,99% restantes serão de Oxigênio. 

 
 Se nessa amostra tivéssemos 3000 ppm de Rb e quiséssemos calcular a 

relação K/Rb deveríamos converter a concentração de K em ppm: 
 
Assim: 4,25 x 1x104= 2500 ppm . Assim K/Rb= 42500/300= 142 
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 P2O5= 1% de P2O5, Pesos Atômicos: P= 30,97g 
                                  O= 16,00g 
                                 2P+5O=141,94g 
 Assim: 
 
Em:      141,94g de P2O5 ----------- tem-se 61,94g de P (5 P) 
então em: 1,0g de P2O5 ------------- tem-se  0,44g de P 

 
Calculando a % em peso de P no P2O5: 
em    141,94g de P2O5 -------------- tem-se 61,94g de P (5 P) 
então em 100g de P2O5 ------------- tem-se 43,64% de P 

 
 Consequentemente os 56,36% restantes serão de Oxigênio. 

Ferro 
  

  O Ferro é um elemento maior, portanto representado na forma 

de óxido em uma análise química. 
 

 Apresenta dois estados de oxidação diferentes, reportados 
isoladamente, como: 

 
Fe2O3 = Fe3+ (Ferro Trivalente ou Ferro Férrico) ou, 

FeO= Fe2+ (Ferro Bivalente ou Ferro Ferroso).  
 
   A maioria dos métodos analíticos utilizados na análise de 

elementos maiores não faz distinção entre Fe3+ e Fe2+.  
 

 Então costuma-se converter todo o Ferro para FeO 
(representado por FeOt ou FeO*) ou Fe2O3 (Fe2O3t ou Fe2O3*). 

 Partindo-se do seguinte exemplo: 
 
 FeO= 8,29%, Pesos Atômicos:    Fe= 55,84g; 
                                                       O= 16,00g;   
                                               Fe + O = 71,84g 
 
      Transformando todo o FeO para Fe: 
         Assim: 
 

 Em:      71,84g de FeO ------------------ tem-se 55,84g de Fe 

 Então em 8,29g de FeO ----------------- teremos 6,44g de Fe  
    

 O fator de conversão de FeO para Fe será:  
 

 
 
 

  )1(773,0
84,71

84,55
FeOxFe 

 Convertendo agora a mesma concentração de Fe para 
Fe2O3: 

 Fe2O3 -           Pesos Atômicos:  Fe=  55,84g;                 

                                                      O=   16,00g; 
                                         2Fe + 3O = 159,68g 

 Assim: 

em:      159,68g de Fe2 O3 ------tem-se 111,68g de Fe (2xFe) 

e teremos 9,21g de Fe2 O3 ------------ em 6,44g de Fe 

   O fator de conversão do Fe2O3 para Fe será:  

  

  

 

)2(326994,0
68,159

68,111
OFexFe 
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de 

(%peso) 

para 

(%peso) 

Fator de 
conversão 

Multiplicar por: 
Derivado de: 

FeO Fe 0,7773 (1) 

Fe2O3 Fe 0,6994 (2) 

Fe2O3 FeO 0,90 0,7773FeO=0,6994Fe2O3 

FeO 
 

Fe2O3 1,111 0,7773FeO=0,6994Fe2O3 

Assim, para converter: 

%Peso de Óxido → Peso Molecular Equivalente 
(ou Proporção Catiônica) 

 O peso molecular equivalente é o peso molecular do 
óxido correspondente a um cátion 

*= proporção catiônica 

É particularmente útil quando se representa a 
composição a composição de uma rocha em minerais 

normativos. 

Ex. Ortoclásio KAlSi3O8 

Peso Molecular= 278,31g 
 

  Número de Cátions= 1K + 1Al +3Si= 5 

 

→ Peso molecular equivalente seria 278,31/5= 55,7 = 1 equivalente 

para cada cátion na fórmula do ortoclásio, 

   

% peso de Óxido → Proporções Moleculares →  
Proporções Moleculares Percentuais 


