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Resumo                                                                                                                                               
O estudo da composição química das fases minerais de formações ferríferas (FF), principalmente dos 
elementos-traço, é uma ferramenta importante no entendimento da gênese dessas rochas e da 
contribuição das fases na composição da rocha total. A baixa fração em massa de tais elementos nas 
fases minerais presentes neste tipo de rocha requer um procedimento analítico adequado. A técnica 
de ablação a laser acoplada ao ICP-MS (LA-ICP-MS) tem sido bastante utilizada para determinação 
de elementos-traço em amostras geológicas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é desenvolver 
curvas de calibração para determinação dos elementos-traço (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb e Lu) em fases minerais de formações ferríferas bandadas por LA-ICP-MS. Diversos 

materiais de referência certificados (MRC) foram utilizados para a calibração do equipamento. As 
condições analíticas foram checadas pelo MRC NIST SRM 614. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios, já que as curvas apresentaram bons coeficientes de linearidade, boa acurácia e 
precisão dos resultados. 
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Abstract 
The study of the chemical composition of mineral phases of iron formation (FF), especially of trace 
elements, is an important tool in the understanding of the genesis of these rocks and the contribution 
of the phases in the composition of whole rock. Low mass fraction of such elements in the mineral 
phases present in this rock type requires a suitable analytical procedure. The laser ablation technique 
coupled with ICP-MS (LA-ICP-MS) has been widely used for determination of trace elements in 
geological samples. Thus, the aim of this study is to develop calibration curves for determination of 
trace elements (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu) in mineral phases of 
banded iron formations by LA-ICP-MS. Several certified reference materials (CRM) were used for 
calibrate the equipment. The analytical conditions were checked by CRM NIST SRM 614. The results 
were satisfactory, since the curves showed good linearity coefficients, good accuracy and precision of 
results. 
Keywords: iron formation, LA-ICP-MS and trace elements.  

1. Introdução 

O estudo da composição química das formações ferríferas bandadas (FFB) 

proterozóicas e de suas fases minerais é uma ferramenta importante no entendimento da 

origem dessas rochas que, além de constituírem a principal fonte de minério de ferro do 

mundo (Spier et al. 2007), podem auxiliar na compreensão da evolução atmosférica, da 

composição química dos oceanos e da história evolutiva do planeta Terra (Pickard 2003). 

Dentro deste contexto, há um interesse na determinação de elementos-traço, 

principalmente os elementos terras raras (ETR), já que a abundância e a distribuição relativa 

desses elementos em FFB é considerada uma ferramenta poderosa para entender os 

ambientes geológicos e processos ocorridos (e.g. Frei et al. 2008). Porém, a determinação 
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de elementos-traço neste tipo de matriz, requer um procedimento analítico específico, 

devido à baixa fração em massa desses elementos nos minerais presentes nas amostras. 

Atualmente, a Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado com Ablação 

a Laser (LA-ICP-MS) é a principal técnica utilizada para determinar a distribuição e 

abundância de elementos-traço em amostras geológicas sólidas, incluindo minerais. Esta 

técnica engloba a alta resolução espacial do laser com a elevada sensibilidade, o baixo 

limite de detecção e a capacidade multielementar do ICP-MS (Allan et al. 2005). Com isso, a 

técnica LA-ICP-MS permite determinar a distribuição dos elementos de interesse entre as 

fases minerais presentes nas formações ferríferas. 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um método analítico para a determinação e 

distribuição dos elementos-traço Y-ETR em diferentes fases minerais presentes em FFB. 

2. Materiais e Métodos 

Para o desenvolvimento de uma metodologia aplicável a fases minerais presentes 

em formações ferríferas, foram preparadas curvas de calibração dos elementos-traço de 

interesse através da análise dos materiais de referência certificados (MRC): basaltos (BRP-

1, BCR-2G, BHVO-2G, WSE, AN-G), solos (GBW7405, GBW7407), rochas ultrabásicas 

(GBW7101, GBW7102), sedimento (GBW7309) e vidro sintético (NIST SRM 614) e 

materiais de referência: formações ferríferas (FER-1, FER-2, FER-3, FER-4 e IF-G). O uso 

dessa variedade de matrizes para execução das curvas de calibração é devido a escassez 

de MRC de formações ferríferas que contenham, principalmente, valores certificados dos 

elementos terras raras. 

Os materiais de referência, com exceção do vidro sintético NIST SRM 614, foram 

preparados utilizando a metodologia de rotina para determinação de elementos maiores por 

fluorescência de raios-x. Foram preparadas pastilhas fundidas na proporção de 1 g de 

padrão para 6 g de fundente (tetra e metaborato de lítio 1:1) e 0,090 g de brometo de lítio. 

Os discos preparados foram quebrados e os fragmentos gerados foram montados em 

mosaicos de resina. Posteriormente, as pastilhas formadas (padrões + resina) foram polidas 

e usadas na câmara de ablação.  

Foram determinados os elementos-traço (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

Er, Tm, Yb, e Lu) através de ICP-MS com analisador de massa quadrupolo (Agilent 7700x) 

acoplado ao laser Nd:YAG 213 nm (New Wave UP-213). Os vidros sintéticos NIST SRM 612 

e NIST SRM 614 foram utilizados para otimizar as condições de análise do LA-ICP-MS, a 

fim de obter maior intensidade para a região de interesse do espectro de massas. Para isso, 

foram utilizadas as razões massa/carga de alguns dos isótopos 45Sc, 93Nb, 175Lu, 207Pb e 

238U, e uma formação de óxidos menor do que 1% através da razão ThO+/Th+. As 

condições operacionais do laser foram otimizadas durante as análises com o objetivo de 



aumentar a intensidade e a estabilidade do sinal. Foi utilizado o modo de ablação pontual 

(spot) com diâmetro de 30 μm, devido à pequena área disponível dos minerais de interesse.  

As condições analíticas das curvas de calibração foram checadas com o vidro 

sintético NIST SRM 614. Esse MRC foi escolhido por possuir os elementos de interesse na 

mesma faixa de concentração esperada para as amostras de FFB e para verificar a 

influência da utilização de uma matriz diferente dos materiais de referência das curvas. A 

metodologia também foi testada em um grão de hematita de uma amostra de formação 

ferrífera bandada do Sinclinal Gandarela, Quadrilátero Ferrífero, MG.  

3. Resultados e discussões 

As curvas obtidas apresentaram um coeficiente de determinação (R2) maior que 

0,99, o que indica uma boa linearidade do método. A precisão e exatidão do método foram 

avaliadas pelos dados obtidos nas análises do padrão sintético NIST SRM 614. A precisão 

foi avaliada através do coeficiente de variação (CV) (Inmetro 2003), que apresentou valores 

inferiores a 5% para a maioria dos elementos (exceção do Pr e Dy), indicando uma boa 

repetitividade do método. Já a acurácia, foi avaliada através de valores satisfatórios do erro 

relativo (ER) (Inmetro 2003), inferiores a 5% para a maioria dos elementos (exceção do Pr, 

Dy e Er). As médias de fração em massa determinadas apresentaram-se sistematicamente 

mais elevadas que os valores de referência para a maioria dos elementos, com exceção do 

Ho (ER< -2,3). Os valores de R2, CV e ER estão expressos na tabela 1. 

O limite de detecção (LD) do método foi determinado através de 10 análises do 

branco, material preparado apenas com o fundente utilizado na preparação das pastilhas 

pela metodologia de fluorescência de raios-X. O LD (tabela 1) foi calculado com base no 

BEC (concentração equivalente ao sinal de fundo), que é definido como a concentração do 

analito que produz um sinal igual ao background, como mostram as equações 1 e 2. (Froes 

2009).  

BEC = intensidade do sinal do branco / coeficiente angular da curva analítica        equação 1 

LD = (3 x desvio padrão relativo do branco (n=10)  x BEC) / 100                             equação 2 

Os resultados obtidos na análise do grão de hematita apresentaram-se maiores que 

o LD (tabela 1), demostrando que a metodologia é aplicável para este tipo de matriz. 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos revelam que as diferentes matrizes utilizadas como padrões 

da curva de calibração parecem não influenciar nos resultados do padrão NIST SRM 614. 

Dessa forma, a metodologia desenvolvida mostrou-se adequada e aplicável também à 

determinação de elementos-traço em fases minerais de FFB, mesmo para os elementos em 

que valores de CV e ER foram considerados elevados.  

 



Tabela 1: Valores de fração em massa certificados e obtidos (média) com os respectivos 
desvios-padrão, coeficiente de variação (CV), erro relativo (ER) e limite de detecção do 
método. 

Elemento 

Coeficiente 

determinação 

(R
2
) 

Valor certificado 

NIST 614 

(μg.g
-1

) 

Valor determinado 

NIST 614 

Média ± 1s (μg.g
-1

) 

(n=10) 

ER(%) 

LD  

(μg.g
-1

) 

(n=10) 

Valor 

determinado em 

hematita 

(μg.g
-1

) (n=1) 

89
Y 0,9952 0,790 0,79 ± 0,01 0,2 0,0274 15,6 

139
La 0,9990 0,720 0,728 ± 0,005 1,1 0,0398 1,09 

140
Ce 0,9925 0,813 0,817 ± 0,005 0,5 0,0584 2,64 

141
Pr 0,9980 0,768 0,84 ± 0,06 9,1 0,0388 0,40 

146
Nd 0,9941 0,752 0,78 ± 0,03 3,6 0,00620 1,34 

147
Sm 0,9970 0,754 0,76± 0,01 0,8 0,00550 0,50 

151
Eu 0,9930 0,770 0,77 ± 0,01 0,1 0,0288 0,22 

157
Gd 0,9977 0,763 0,77 ± 0,01 1,1 0,0123 1,02 

159
Tb 0,9990 0,739 0,76 ± 0,03 2,9 0,0445 0,16 

162
Yb 0,9910 0,777 0,78 ± 0,03 0,1 0,0223 1,59 

163
Dy 0,9980 0,746 0,80 ± 0,09 6,8 0,0135 1,65 

165
Ho 0,9953 0,749 0,73 ± 0,02 -2,3 0,0383 0,41 

166
Er 0,9964 0,740 0,79 ± 0,04 6,2 0,0164 1,44 

169
Tm 0,9924 0,732 0,736 ± 0,009 0,5 0,0589 0,19 

175
Lu 0,9908 0,732 0,747 ± 0,006 2,1 0,0771 0,26 
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