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Métodos Analíticos 

Geoquímica de Rochas 

- 2007 - 

Introdução 

 Serão apresentados os métodos 
analíticos mais comumente empregados 
em geoquímica de rochas e, 

 

 Equipamentos disponíveis no laboratório 

São eles: 

 Espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX), 

 Espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES ou ICP-AES), 

 Espectrometria de absorção atômica (FAA), 

 

 Espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS), 

 Ativação neutrônica..  

 

Método mais importante e versátil utilizado em 
geoquímica de rochas. 

Características: 

 Versátil: análise de rochas, solos, minérios e 
material industrial (preferencialmente sólido), 
rápido e preciso  

 Alta sensibilidade: possível analisar cerca de 
80 elementos com concentrações de alguns 
ppms até 100% em peso, com Z>5 (B). Mais 
realisticamente com Z ≥ 11 (Na).  

 

 

 

 

Espectrometria de fluorescência de raios-X 
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Algumas Características: 

  

 Radiações ionizantes; 

 Não vísiveis; 

 Propagam-se em linha reta; 

 Não sofrem desvios por lentes ou prismas; 

 São penetrantes sendo atenuados pela 
absorção e espalhamento  f(Z); 

 Podem destruir ou danificar a matéria viva. 

 

 Apresentam características ondulatórias – ondas transversais e 
 Corpusculares sendo correlacionadas pela expressão: 

 
E=hn= hc 

        l  
Onde: 
E= energia, 
h= cte de Planck, 
c= velocidade da luz no vácuo e 
n= freqüência. 

 Para a radiação X  podemos então escrever: 

 

E (keV)= 12,396 

            l  

 
 

 1eV= energia (campo elétrico) imposta a 1 elétron por 1V= 1,60 x10-19 
Joules, assim 1eV é equivalente a 1V. 

 

Natureza dos Raios-X 

 Ondas eletromagnéticas de alta freqüência (106 1020 

Hz), alta energia (0,125 a 125keV) e comprimentos de 

onda (l) variando entre 0,01 e 10 nm) . Na prática   1 < 

E < 20 keV e  0,06 < l<1,2 nm.   

Princípios  

 Método de análise baseia-se no orbital eletrônico dos 
átomos – transição entre diferentes orbitais – modelo 
de Bohr 

 Núcleo contém prótons (p+) e neutrons (n0) 

 Z= número atômico= p+ + n0 

 Núcleo é rodeado pelos elétrons que ocupam órbitas 
com número de elétrons e e níveis energéticos 
discretos designados por K (2e-), L (8e-), M(18e-), N 
(32e-), etc.   
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Raios-X incidentes arrancam elétron de uma 
camada. O átomo se rearranja, com mudança 

dos elétrons de níveis superiores completando 
os inferiores – emissão de radiação X 

       Ex. Átomo de Ferro: 

  Z= 26 → e-= 26, p+= 26, n0= 30  

  

 Distribuição dos elétrons pelas 
camadas ou órbitais →  K= 2e-, 
L= 8e-, M=16e- 

 

 

• Um Feixe de raios-X  
(ou um fóton de energia) 
interage com um elétron 
da camada K. 

• Um elétron é removido 
criando um buraco → 
átomo fica instável. 

 

  Elétrons das Camadas externas estão num estado de energia maior 
do que aqueles das camadas internas. 

 
 Elétron migra da camada mais externa para a interna emitindo um 

fóton de energia. Eq. 1  
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 No caso do Fe, e- migra 
da camada L para a K 
emitindo radiação Ka, 
proporcional ao 
gradiente de energia 
entre a camada K e L. 

 Cada átomo emite uma 
radiação correspondente 
que permite identificá-
lo. 

 Embora as camadas mais externas tenham um maior nível 
energético o potencial de ionização das camadas mais 
internas é maior do que aquelas externas. 

Potencial de Ionização (=força de atração eletrostática) para as diferentes 
camadas de um átomo de Ferro. 

Transição entre Linhas – Notação de Siegbahn 

Níveis de energia para transições possíveis de elétrons de diferentes camadas  - Fe 
(Z=56) 
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E (keV)= 12,396 

                 l  

Observar que a Intensidade de Ka1,2 > Kb1,3 > La1,2 … 

Interações dos Raios-X com a Matéria 

Amostra com espessura d e densidade  

 

Principais: 

-Transmissão 

-Fluorescência 

-Reflexão por Compton 

- Reflexão por Rayleigh 

Formas de absorção 

 Se um fóton X incide em uma amostra de espessura finita 
e igual a d e densidade  a intensidade do fóton 
transmitido será: 

  

















 dII 




exp0

Onde: 

• I0= intensidade do fóton incidente 

• I= intensidade do fóton transmitido 

• d= espessura da amostra 

• = coeficiente de atenuação linear 

• = densidade da amostra, e 

• (/)= coeficiente de absorção (ou atenuação) de massa  

•A quantidade de energia absorvida será então I0-I 
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Fluorescência 
Compton 

 Um fóton de energia incide nas camadas mais externas do átomo. Assim 
como uma bola de bilhar, há transferência de energia para o átomo e 
parte é absorvida pelo átomo e outra refletida, como um fóton de 
energia, mais baixa. 

Rayleigh 

Neste caso um fóton incidente sobre um elétron do átomo 
desloca-o mas sem energia suficiente para arrancá-lo de seu 
orbital, e assim,  parte da energia é absorvida fotoeletricamente 
e e outra transmitida 

Coeficientes de Absorção de Massa – Bordas 
de Absorção (absortion edges) 

 Uma determinada energia de excitação corresponderá 

exatamente  a energia necessária para arrancar um  

elétron (ionizar o átomo) de uma camada = Borda de 

absorção fotoelétrica = borda de absorção  
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Variação o Coeficiente de Absorção de Massa em função da 

Energia e do Comprimento de Onda  

Figura simula a variação do 

coeficiente de absorção de 

massa para a camada K dos 

elementos de uma rocha 

silicática,  com energia variando 

entre 1 e 20 keV. 

Atenuação inverso da Absorção 

l 

Observe que o Na requer uma 

baixa energia para ser 

excitado, ao contrário do 

Ferro. 

Esse gráfico mostra também a 

necessidade de se empregar tubos 

de raios-X que possuam potencial 

de energia de excitação maior do 

que o dos elementos a serem 

analisados. Ex tubo com ânodo de 

Cr (CrKa= 5,41 keV não é capaz de 

excitar o Mn e o Fe. CrKα 
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Além disso, parte da radiação 

fluorescente emitida pelo Fe 

será absorvida pelos átomos 

com menor potencial de 

excitação (Mn, Ti, ...). 

Necessidade de desenvolver 

estratégias analíticas para 

eliminar esse efeito dito de 

matriz.  

Instrumentação 

Representação Esquemática de um Espectrômetro de FRX -WDXR 

Círculo de Roland 
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 Tubo: composto por um filamento (catodo) e um alvo (anodo) 
dispostos nas extremidades de um tubo colocado sob vácuo. Uma 
ddp é apicada no catodo que emite elétrons que são acelerados 
em direção ao anodo, que é constituído por um metal. Os fótons 
produzidos atravessam uma fina janela de berilo que são 
dirigidas à amostra 

 

 Espectro gerado pelo tubo: 

 Contínuo: baixa potência, não excita as camadas 

internas do anodo, mas somente as mais 

externas. 

 Característico: Quanto a potência aplicada ao 

tubo permite a emissão de fótons X das camadas 

K e L. 

Tubo de anodo de Ag, operando em tensões de 10, 20 kV= espectro contínuo. 

 Potencial de excitação da camada K: 22 a 25,5 kV. A 30 e 40 kV = espectro 
característico. Tubos operam com tensão de até 100 kV. 
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 Para uso analítico convencional, vêm-se 
empregado tubos de Rh, que apresenta 
potencial de excitação da camada K entre 20 
e 23 kV, suficiente para analisar a maioria dos 
elementos pesados da série Rb-Nb. 
 

 Para elementos maiores, leves, o espectro 
contínuo do tubo, incluindo a emissão das 
linhas L,  entre 2,5 e 3,1 kV. 

Colimadores 

Colimadores - Efeito 

150 m 300m 700 m 

Colimadores  

Via de Regra: 

 

 Z > 26 – colimadores fechados (150 

 19 < Z < 26 – colimadores intermediários (300 m) e 

 Z < 19 – colimadores abertos (700 m) 
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Cristais Analisadores 

 Difratar a radiação fluorescente da amostra – 

decomposição do espectro, segundo a equação de 

Bragg: 

 
nl= 2dsen 

Cristais Analisadores 
Detectores 

 São usados basicamente dois: 

 Detectores de gás (selado e de fluxo) denominados de 

contadores de fluxo ou proporcionais 

 Detectores de cintilação. 
 

 Fluxo: usado para elementos que possuam emissão com 

até 6 keV 

 Cintilômetro: acima de 8 keV 

 Valores entre 6 e 8 KeV são empregados os dois 

detectores juntos 
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Fluxo de Gás e Selados 

 Fluxo de Gás: fio de W recebe uma corrente + 
 Gás ionizante: 10% metano, 90% Ar. 
 Radiação fluorescente atinge o interior do detector, que é selado com 

uma folha de poliester, ionizando o gás que sofre atração do filamento.  
 Alteração na voltagem detectada 
 O gás ionizado promove excitação de outros átomos do gás provocando 

efeito multiplicador (+ pico escape do Ar= emissão da raia K. 

Cintilômetro 
Constituído por um tubo fechado, à vácuo em uma extremidade através de uma 
janela de berilo a radiação X penetra e incide em um cristal de Cintilação (NaI) 
que é excitado e produz um fóton de luz, que é acelerado pela diferença de 
potencial aplicada entre o catodo e anodo, havendo entre eles uma 
fotomultiplicadora  (dinodos). Quando esse fóton de luz atinge o anodo, já 
multiplicado, é assinalada uma modificação na voltagem aplicada ao sistema.  

Raio-X 

Preparação de Amostras FRX 

 1- Pastilhas de pó prensado: 6,4g de amostra pulverizada , Ǿ < 200 
mesh, são misturados a um aglutinante, cera micropulverizada (1,6g), e 
prensadas a uma pressão de 30 T/cm2 . Análise de traços. 

Problemas: Heterogeneidade das partículas, efeitos mineralógicos, alto coeficiente de 

absorção de massa (efeito de matriz).. 

Preparação de Amostras FRX 

2- Pastilhas fundidas: 1g de amostra pulverizada é 
misturada a 5g de um fundente (80% de metaborato 
de lítio e 20% de tetraborato de lítio) em um cadinho 
de Pt-Au e fundidas em chama de GLP, gerando 
pastilhas diluídas na proporção de 1:5. Muito usada na 
determinação de elementos maiores e menores, 
diminui o coeficiente de absorção da amostra (ou 
efeito de matriz). 

 

Problemas: dilui a amostra e aumenta a radiação de fundo (background).  
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 Um dos principais problemas na análise de elementos 
maiores através de FRX é o chamado efeito de matriz, ou 
seja, a composição química global de uma rocha influência 
na concentração dos elementos analisados.  

 
 Ou seja duas amostras que contenham a mesma concentração de 

um elemento porém de natureza ou matriz diferente (ex. rocha 
silicática e outra fosfática) poderão apresentar resultados 
diferentes. 

 
 Este processo ocorre devido aos diferentes coeficientes de 

absorção de massa dos elementos presentes na matriz. 
 
 O Fenômeno ocorre porque a matriz absorve radiação X em 

quantidades diferentes, função de sua composição química.  
 

  Define-se o coeficiente de absorção de massa 
de uma certa matriz geológica como: 

   

 

C
P

Si

).(





 A radiação CaKα= l= 3,3358 Å emitida por um 
átomo de Ca seria absorvida pelos átomos de Si, Ca, 
Fe, Ba e O a uma taxa de 326 cm2 por grama de 
amostra. 

 Esquematizando: 

Observe então que parte da radiação emitida pelo Ca 
é abssorvida pelo Si. Como a intensidade de radiação 
detectada é considerada proporcional a concentração 
do elemento, a concentração de Ca seria então, 
menor do que de fato ela é.  

Tu bo - RX

Si

D
e
te
ct
o
r

Ca

Si
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Veja os cálculos de absorção para uma amostra de composição conhecida:  Cont. anterior ...  

Cont. anterior ...  Veja agora o que acontece com a fusão e diluição da amostra: 
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Ou na forma de gráficos: 

Fusão em 80% de LiBO2 e 20% de LiB4O7
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Ou na forma de gráficos: 

Fusão em 80% de LiBO2 e 20% de LiB4O7
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Definida a preparação de amostras parte-se para as condições de 
operação do equipamento 

Calibração do Eq.com rochas-padrão 
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Dados estatísticos – Resultados finais Limites de Determinação – FRX: - Rochas Silicáticas  

Espectrometria de Absorção Atômica 

 Vantagens: 

 Método analítico instrumental mais antigo empregado 
na análise de materiais geológicos (água, solo, rochas, 
minérios, etc). 

 Método popular principalmente por: 

 Custo do equipamento barato (US$ 10.000); 

 Fácil de operar, baixo custo de manutenção e de 
insumos; 

 Fornece resultados exatos e precisos para um grande 
número de elementos de importância geoquímica, em 
especial Na, K, Cu, etc. 

 

Espectrometria de Absorção Atômica 

 Características: 

 Usa amostras em estado líquido 

 Baseia-se nos fenômenos de emissão e absorção 

atômica que ocorrem em uma chama fortemente 

oxidante de acetileno – C2H2 (T= 2300 K)  ou 

óxido nitroso – N2O (T= 3200 K) injetados em 

um queimador juntamente com o ar ocorrendo: 
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1- Dessolvatação da amostra, 

2- Quebra das ligações 
químicas ente os átomos que 
constituem as moléculas:  
        CA ↔ C+ + A- 

Ex. NaCl ↔ Na++Cl- 

3- Atomização da Amostra 
envolvendo radicais da chama:  

CA+H↔C0+HA 

(Ex.: CaO+2H↔Ca0+H2O) 

 Um feixe de luz gerado por uma lâmpada cujo catodo tem a mesma 

composição do analito é focalizada em direção à chama.  

 

 O átomo é excitado pela chama e absorve uma certa quantidade de 
energia, cujo l é  proporcional àquele emitido pela lâmpada e um 

elétron salta de um orbital interno para outro mais externo.  

 

A diferença entre a radiação recebida pelo detector devido 
lâmpada e a amostra será proporcional à quantidade do elemento 
na amostra.  
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 Problemas:  

1- Não excitar os átomos de forma a haver apenas 

emissão de radiação. 

             Ex.: Na + energia → Na++e- 

Emprega-se um supressor de ionização. No caso 

dos metais alcalinos emprega-se o Cs que tem 

um potencial de ionização muito baixo e assim: 

Cs0 ↔ Cs++e- e assim: Na++e-↔Na0 

2- Linearidade do método é limitada a intervalos 

pequenos de variação na concentração dos elementos. 

 

 Vantagens: Amplamente empregado na análise de 

elementos maiores e traços, especialemente aqueles que 

tem dificuldades para serem analisados por outros 

métodos Be, V, Co, Cu, Na, Li (emissão), etc. 

 Amplamente empregado para análise de águas  

 Quando as concentrações das amostras são conhecidas 

e variam pouco, método tem excelentes resultados. 

 Para rochas: pouco usado é facilmente superado pela 

FRX (envolve também solubilização da amostra) 

Limites de Determinação – FRX: - Rochas Silicáticas  
Limites de Determinação – FAA: Rochas Silicáticas  

FAA 

FRX 
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Espectrometria por Emissão em Plasma de Argônio 

Indutivamente Acoplado – (ICP-OES)  

 Técnica relativamente recente em geoquímica analítica; 

 Metodologia clássica, com perspectiva de tornar-se 

obsoleta rapidamente. 

 Método versátil (análise de água, solos, rochas, etc), 

  Método sensível, capaz de determinar boa parte dos 

elementos traços de interesse, com baixo LLD e com 

boa precisão. 

 Curvas de calibração são lineares mesmo com ampla 

variação de concentrações. 

 

 

 

Características 

 Método de emissão atômica, elétrons são arrancados de seus 

orbitais e emitem radiação caracterísitca; 

 Fonte de excitação é um plasma de argônio, produzzido pela 

atuação de um campo eletromagnético muito forte (bobina 

de RF) alcançando temperaturas de até 10.000 K. 

 Poucos problemas de interferência, porém são  mais difíceis 

de serem atenuados, 

 Elementos maiores interferem nos traços (especialemente, 

Fe, Ca, etc. 

Características 

 Requer amostras líquidas para análise, 

 Rochas e solos necessitam de dissolução em 
meio ácido: à cerca de 0,5g de amostra é 
adicionada solução composta por 3HF:1HNO3. 

 Na presença de minerais refratários (zircão, 
monazita, titanita. etc.) é necessário fundir 
resíduo sólido com metaborato de lítio. 

  Após a fusão, retoma-se a solução 
preferencialmente em ácido clorídrico 1,5 N. 

Instrumentação - Geral 

Grade de Difração + 

 fotomultiplicadora 
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Instrumentação: Tocha (quartzo) Instrumentação: Nebulizadores 

               Nebulizador tipo Meinhard                      Nebulizador tipo cross-flow 

               Mais efetivo (entope fácil)                      Menos efetivo (difícil entupir) 

                                                                                    (soluções mais viscosas) 

amostra 

Ar 

spray 

Instrumentação: monocromador 

a- Sequencial 

b- Simultâneo 

Limites de Determinação – ICP-OES 
 Rochas Silicáticas  
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Determinação de Elementos Traços 

 
 Há mais possibilidades analíticas. De maneira geral pode-se agrupar os 

elementos traços em duas grandes categorias: 
 

 1- Rotineiros: Aqueles que são determinados rotineiramente por FRX, 
AA, ICP-AES, ICP-MS e Ativação Neutrônica (AN). Podem ser 
subdivididos: 

 Grupo Principal: Cr, Ni, Ba, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Co, Zn, Cu, (V, Li, V, Ga,Pb) 

 Grupo Terras Raras: La, Ce, Pr. Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu : Só é capaz de determinar o La e o Ce. Normalmente podem ser 

determinadas por ICP-AES (com separação cromatográfica), ICP-MS ou 

por AN. 

 Elementos Ultra-traços (aqueles com LLDs < 1 ppm): U, Th, Ta, Hf, Sc e 
Cs. Determinados por AN e mais recentemente por ICP-MS. 

 

 2- Específicos: 

           São elementos que são determinados somente em 
circunstâncias especiais, quer por suas baixas 
concentrações, quer por dificuldades analíticas: Ge, 
Se, Bi, Br, Mo, W, Ag,  

 

          Elementos Platinóides (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Au), 
Tl, etc. Estes elementos são determinados através de 
técnicas específica, empregando-se AA com forno de 
grafite, AA ou ICP-AES com Gerador de Hidretos, 
etc. 
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Limites de Determinação – ICP-MS 
Rochas Silicáticas 

Selecionando uma Metodologia Analítica Apropriada: 

Considerações Estatísiticas 

Selecionando uma Metodologia Analítica Apropriada: 

Considerações Estatísticas 

 
 Deve-se levar em consideração vários aspectos, não só 

a acurácia (ou precisão): 

  Definir o conjunto de elementos a ser analisado para a 

modelagem geoquímica, 

  Prever os intervalos de concentrações destes elementos 

para definir a sensibilidade do método a ser utilizado 

(concentrações muito baixas métodos mais sensíveis), 

  Avaliar a acurácia e precisão desejadas para os 

elementos escolhidos, 

Selecionando uma Metodologia Analítica Apropriada: 

Considerações Estatísticas 

 
  Identificar na literatura a freqüência do uso de certas 

técnicas analíticas na análise dos elementos de interesse, 
em materiais e concentrações equivalentes, 

  Verificar a disponibilidade de infra-estrutura existente 
do local: equipamentos e adequação do laboratório para 
a execução das análises desejadas 

  Frente a complexidade analítica, definir o número de 
amostras a ser analisado, considerando-se o custo e o 
tempo de execução, 
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Selecionando uma Metodologia Analítica Apropriada: 

Considerações Estatísticas 

 
 De maneira geral: para rochas silicatadas: 

 - Análise de Elementos Maiores e Menores:  emprega-
se FRX, AA, ICP-AES, e  

 Via de Regra: 

 FRX- com os equipamentos modernos é possível 
analisar-se do SiO2 até o P2O5, com limites de detecção 
bastante baixos, conforme tabela. 

 AA e ICP - Quando as concentrações de alguns 
elementos tornam-se  muito próximas ao do limite de 
detecção do emprega-se um método mais sensível: por 
exemplo: 

 
 

 

Selecionando uma Metodologia Analítica Apropriada: 

Considerações Estatísticas 

 
 Na2O e K2O de rochas ultra-básicas (AA) 

 MgO de Rochas graníticas muito diferenciadas (AA ou 
ICP-AES) 

 Rochas com concentrações muito baixas em TiO2 e 
P2O5 (ICP-AES) e  MnO (AA). 

 Análise de Elementos Traços: Mais técnicas para serem 
selecionadas mas principalmente FRX e ICP-AES (vem 
ganhando força o ICP-MS). 

 


