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1. Apresentação 
A análise mineralógica de pedomateriais é um freqüente desafio de múltiplas dificuldades 
experimentais, em decorrência, principalmente, da natureza física heterogênea das 
amostras. A variabilidade químico-mineralógica desses sistemas naturais pode ser 
avaliada sob critérios químicos e físicos, em micro- ou macro-escala. Genericamente, 
minerais de solos são caracterizados como (i) misturas de fases com graus variados de 
cristalinidade; (ii) não raro, forte cimentação e grãos mecanicamente consolidados, 
bastante resistentes a desagregarão, pelos métodos convencionais, de laboratório; (iii) 
composição química muito variada, em curta escala espacial; (iv) distribuição ampla de 
tamanhos e de formas dos grãos (v) proporções significativas de pequenas partículas, 
como as da fração argila (diâmetro médio, φ  < 2 µ m), e (vi) substituição isomórfica do 
ferro nos óxidos de ferro por Al3+, Ti4+, Mg2+ ou Cr3+, para citar alguns cátions mais 
comumente encontrados. 
Do ponto de vista metodológico-experimental em laboratório, a seleção de técnicas físicas 
de análise em micro-escala, o estabelecimento das condições de medida e a interpretação 
de resultados dependem, obviamente, do propósito do estudo, das informações que se 
buscam, das propriedades dos minerais. Requerem ainda, invariavelmente, conhecimento 
claro da origem (p. ex., tipo de solo, fatores e processos pedogenéticos, dados da coleta) 
e da preparação (p. ex., fracionamento granulométrico, separação magnética, tratamentos 
químicos seletivos, composição química) da amostra. 
As condições climáticas dominantes em regiões tropicais condicionam taxas de 
intemperismo relativamente intensas, durante a pedogênese. Elementos menos móveis, 
como ferro, alumínio e titânio, dentre os mais freqüentemente encontrados na estrutura de 
minerais do material de origem, tendem a se acumular no perfil do solo, na forma de 
óxidos ou na estrutura de outros minerais neoformados, de ciclos geoquímicos, na 
pedogênenese. 
Ferro é o elemento mais abundante, em proporção de massa, na Terra e figura em quarto, 
depois do oxigênio, do silício e do alumínio, na crosta terrestre. Atributos geoquímicos, 
como baixa mobilidade e elevada abundancia na crosta, principalmente, conferem ao ferro 
características de indicador de processos pedogenéticos. Esta é urna das razoes pelas 
quais técnicas espectroscópicas adequadas ao estudo eletrônico (p. ex., ressonância 
paramagnética eletrônica) ou nuclear (p. ex., espectroscopia Mössbauer) do ferro têm 
alcançado níveis crescentes de aplicação em mineralogia, nas últimas décadas. Outro 
dado interessante é o da proporção de átomos de ferro, relativamente à ocorrência de 
outros elementos magnéticos, na crosta terrestre, nomeadamente, em ordem decrescente 
de ocorrência, manganês, vanádio, cromo, níquel, cobre, cobalto e elementos da série dos 
lantanídeos (praseodímio, neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, 
érbio, túlio e itérbio). Se assim comparados, o ferro representa mais de quarenta vezes a 
soma das abundancias de todos os outros elementos magnéticos da crosta. A 
conseqüência mais imediata é que as propriedades magnéticas dos minerais de solos são 
derivadas essencialmente de seus conteúdos de ferro [Coey, 1988]. 
A espectroscopia Mössbauer e as medidas magnéticas são, aqui, genérica e 
descritivamente abordadas sob alguns de seus principais fundamentos teóricos, em dois 
tópicos algo independentes. São comentados alguns aspectos das medidas 
experimentais, com a principal intenção de oferecer ao cientista de solos urna rápida visão 
objetiva das técnicas, e como utilizá-las como ferramenta de análise mineralógica, 
baseadas no acesso quantitativo as propriedades físicas do ferro. A presente descrição da 
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espectroscopia Mössbauer, prioritariamente fenomenológica, em detrimento do tratamento 
formalístico matemático dos fundamentos físicos, impõe algum risco de frustrar eventuais 
expectativas de qualquer abordagem teórica mais rigorosa. São inevitáveis, no entanto, 
alguns poucos argumentos algébricos que sustentem a argumentação dos princípios 
físicos e das potencialidades das técnicas. Há relativamente farta disponibilidade de 
literatura sobre os fundamentos físicos da espectroscopia Mössbauer, em níveis variados 
de aprofundamento teórico, do básico ao mais formalístico que permite reservar a 
presente discussão a aspectos quase exclusivamente práticos da técnica. 
As medidas magnéticas dão informações sobre a magnitude e a orientação dos momentos 
magnéticos, que, em geomateriais, tem origem, essencialmente, na camada eletrônica dos 
átomos de ferro, e nas suas mútuas interações, no arcabouço cristalográfico do mineral. 
Novamente, os aspectos teóricos serão aqui tratados de forma genérica. 
 
 
2. Espectroscopia Mössbauer 
2.1. Introdução 
A espectroscopia Mössbauer é urna técnica espectroscópica (fundamentada em medidas 
de energia) nuclear, em que o isótopo 57Fe é a principal sonda, tendo em conta as 
propriedades nucleares favoráveis e a abundância isotópica natural1 (2,17 dag kg-1; Figura 
1). Como conseqüência, 64% do número de estudos Mössbauer publicados até fins dó 
ano 2000, em todas as áreas do conhecimento, foram relativas ao 57Fe. Conceitualmente, 
é possível distinguir propriedades químicas e físicas do ferro na estrutura de minerais, 
como, por exemplo, estado de oxidação, simetria de coordenação e estrutura magnética, 
com base nos parâmetros hiperfinos, medidos por espectroscopia Mössbauer. 
Os parâmetros hiperfinos refletem a ação, por exemplo, de um campo magnético, um 
gradiente de campo elétrico ou de urna densidade de carga eletrônica sobre o núcleo-
sonda (como o 57Fe, p. ex.). A densidade de carga eletrônica na coordenada de referencia 
nuclear leva a variação do nível de energia do núcleo, dada pelo deslocamento isomérico, 
simbolicamente2, δ , como resultado da interação monopolar elétrica. O acoplamento do 
gradiente de campo elétrico com o momento de quadrupolo do núcleo-sonda promove o 
desdobramento parcial dos níveis degenerados (de mesmo valor) de energia (interação 
quadrupolar elétrica) e determina as transições nucleares espaçadas de energia ∆ . O 
acoplamento de um campo magnético com o momento dipolar do núcleo-sonda (interação 
dipolar magnética) leva ao desdobramento completo dos níveis de energia (efeito 
Zeeman) do núcleo e as transições energéticas permitidas são espectroscopicamente 
medidas pelo campo magnético hiperfino, Bhf. Obviamente, as três interações, monopolar 
elétrica, quadrupolar elétrica e dipolar magnética, podem manifestar-se, e freqüentemente 
assim acontece, simultaneamente. Se urna interação quadrupolar elétrica ocorre de forma 

                                                 
1 A expressão “decagrama (1 dag  10g) por quilo (1000 g)” (1 dag kg≅ -1 ≅ 1 % em massa) tem a vantagem 
de conter somente unidades do Sistema Internacional (SI, Système International) e assegura maior 
confiabilidade na consistência, em transformações algébricas, em relação a “% em massa”, que não explicita 
as unidades envolvidas. O símbolo significa “corresponde a” (apud Mills et al., 1993). ≅
2 Há recomendações, algumas anteriores (Herber, 1974) as que foram apresentadas em 1975 pela 
Intemational Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 1976), para os símbolos de quantidades físicas 
usadas em espectroscopia Mössbauer. Mais recentemente, o Mössbauer Effect Data Center (1998) 
encaminhou a IUPAC revisões às recomendações IUPAC de 1975. Ainda assim, algumas outras 
convenções são tradicionalmente usadas, na literatura. Será mantido neste texto o símbolo Bhf, para o 
campo hiperfino. 
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combinada com um acoplamento magnético, alguns níveis de energia do desdobramento 
magnético são alterados, de tal forma que se pode ter acesso simultaneamente à medida 
do deslocamento quadrupolar (devido à ação do gradiente de campo elétrico), 
simbolicamente representado por ε , e do campo magnético hiperfino. O significado físico 
de cada um desses parâmetros na análise mineralógica será discutido no item 2.6.1. Muito 
genericamente, no entanto, é possível associar-se o deslocamento isomérico, δ ; como 
estado de oxidação do átomo-sonda ou com a eletronegatividade do ligante químico (Fe3+ 
e o ligante 02-, por exemplo, em óxidos de ferro, como a hematita, α Fe203; Fe2+ e S2-, em 
sulfetos de ferro, como a pirita, FeS2 etc.). O desdobramento quadrupolar, , na interação 
elétrica pura, ou o deslocamento quadrupolar, 

∆
ε , no caso de interações elétrica e 

magnética combinadas, refletem o desvio da simetria da distribuição de cargas em tomo 
do núcleo, do arranjo esférico (a simetria esférica leva, conseqüentemente, a ∆= O). A 
medida do campo magnético hiperfino, Bhf, reflete ação de um campo magnético sobre o 
núcleo-sonda. Esse campo magnético pode ter origem na própria esfera eletrônica 
atômica (caso de óxidos de ferro magneticamente ordenados, como hematita, magnetita 
etc.) ou ser externamente aplicado sobre a amostra por ação de um ímã. Para urna 
amostra paramagnética, como é comum em ferro na estrutura de silicatos, em que os 
momentos magnéticos da camada eletrônica não estão alinhados, na ausência de campo 
aplicado, Bhf= O, mas∆  pode ser diferente de zero. 
Mesmo assim, a análise Mössbauer de minerais apresenta algumas dificuldades 
experimentais e requer cuidados especiais na preparação da amostra, na medida 
experimental, na escolha dos procedimentos de análise numérica e na interpretação de 
dados. 
 
2.2. Nota Sobre a História da Descoberta do Efeito Mössbauer 
Um importante relato testemunhal da seqüência histórica dos eventos científicos, que 
culminaram com a primeira observação experimental da absorção gama ressonante 
nuclear, foi recentemente publicado pelo principal protagonista, o físico alemão Rudolf 
Ludwig Mössbauer [1929 -]. Mössbauer recebeu o Premio Nobel de Física de 1961, pela 
descoberta, em 1957 (um ano antes de receber o título de Doutor do Technische 
Hochschule, de Munique, Alemanha), do fenômeno, a partir de então, conhecido por Efeito 
Mössbauer.  
 
2.3. Espectroscopia Mössbauer no Brasil 
Jacques Abulafia Danon [1924 – 1989] foi pioneiro da espectroscopia Mössbauer no 
Brasil. Danon colocou em operação o primeiro espectrômetro Mössbauer já em 1960 
[Ferreira, 1997], no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro, e teve papel 
decisivo no surgimento dos primeiros trabalhos e na evolução da aplicação da 
espectroscopia Mössbauer em Mineralogia [Coey, 1997]. 
Os laboratórios Mössbauer atualmente em funcionamento no Brasil estão listados no 
Quadro 1. 
 
2.4. Fundamentos Teóricos 
Trata-se de urna técnica espectroscópica baseada no Efeito Mössbauer, às vezes também 
referido como Efeito M, ou, mais precisamente, absorção gama ressonante sem recuo 
nuclear. 
Absorção ressonante de radiação eletromagnética é o fenômeno físico-chave para se 
entender a espectroscopia Mössbauer. Muito antes de R. Mössbauer observar  
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experimentalmente a absorção gama sem recuo nuclear, a absorção óptica (eletrônica) 
ressonante foi experimentalmente demonstrada em 1904. O físico americano Robert W. 
Wood [1868 – 1955] usou vapores de sódio sob excitação de chama como emissor de 
radiação e um bulbo contendo vapores com átomos de sódio eletronicamente não-
excitados, na linha do feixe óptico gerado. A radiação amarela soma dispersão a todas as 
direções, ao passar pelo bulbo, com vapores de sódio. Fisicamente, o fóton gerado no 
decaimento eletrônico do sódio, excitado na chama, era absorvido pelo sódio no bulbo e 
promovia a transição eletrônica de excitação correspondente. O novo decaimento reemitia 
o fóton óptico fluorescente aleatoriamente direcionado. 
O mesmo fenômeno de absorção ressonante de emissões (gama) nucleares era bem mais 
difícil de ser observado, até a experiência de Mössbauer, em 1957. A razão central é a 
escala de energia da radiação. Para quantificá-la, é preciso recorrer a fundamentos da 
Física Quântica, que podem ser equacionados de maneira relativamente simples. Na 
transição óptica do sódio (comprimento de onda, λ= 589,3 nm), a energia do fóton é 
comparativamente baixa. A equação de Planck 

λ
ohc

hvE ==       (1) 

 
em que h = 6,626 075x10-34 Js é a constante de Planck, v = freqüência da radiação e c0 = 
299792458ms-1, o valor definido da velocidade da luz no vácuo3, dá a energia Eo da 
transição (correspondente a energia E do fóton da radiação eletromagnética): 
 
 
11 eV (=e x V) 1,60218 x 10-19 J; carga elementar, e = 1,60217733 x 10-19 C. 
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Figura 1. Tabela Periódica Mössbauer (adaptada de Mössbauer Effect Data Center, 2000). 

 

∴=
λ

ohcE0  

      (2) 

eVJ
m

msJsE 10,21037,3
103,589

29979245810626075,6 19
9

134

0 ≅×=
×
××

=∴ −
−

−−

 

 
A energia correspondente de urna transição nuclear típica, na região dos raios X, situa-se 
em (10 a 100) x 103 eV. No limite inferior dessa faixa, a transição nuclear tem energia da 
ordem de 5000 vezes a da transição óptica do sódio. É essa enorme diferença relativa que 
impõe resultados distintos de experiências de ressonância. Com as altas energias do fóton 
nuclear, o sistema emissor recua, para conservar a quantidade de movimento 
(momentum, p = mv) nuclear. É o mesmo comportamento físico de sistemas mecânicos, 
como no disparo de um canhão; o canhão recua com energia proporcional à energia de 
saída do projétil. No caso do átomo livre, é possível mostrar que o recuo se dá com 
energia ER, 
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∴= 2
0

2
0

2mc
EER       (3) 

 
( )

∴×=∴ −1

2
09

/
/10350,3/

gmolM
JEJER      (4) 

 
( )

1

2
07

/
/10368,5/ −

− ××=∴
gmolM
eVEeVER     (5) 

 
em que m é a massa do átomo emissor, em unidade unificada de massa atômica, u 
(equivalente à massa do 12C dividida por 12; u = ma (12C) /12 ≈ 1,66054x10-27 kg)4 do 
isótopo considerado. 
Para comparar o valor de energia de recuo para urna transição óptica com o de urna 
nuclear, é suficiente usar a Equação 3 (que é equivalente a usar a Equação 4 ou a 
Equação 5, desde que as conversões de unidades sejam convenientemente feitas) 
primeiramente para a transição óptica do átomo de 23Na livre, quando emite um fóton de 
589,3 nm, a 
 

( )
( ) eVJ

mskguu
JER

1029
21127

219

1003,11065,1
2997924581066054,1232

1037,3 −−

−−−

−

×≅×=
××××

×
=  

 
o mesmo cálculo para a radiação gama (nuclear) de energia Eo = 14,4129 keV do 57Fe 
[apud Bhat, 1998, pág. 472] resulta ER = 3,1344x10-22 J  1,9563x10-3 eV. Observar que a 
energia de recuo do átomo livre pela transição nuclear é da ordem de 10 milhões de vezes 
a do recuo promovido pela transição óptica. 
A condição de conservação de energia do sistema requer que a energia (ER) seja 
transferida, para promover o recuo, as expensas da transição (Eo), e determina a energia 
do gama emitente (Eλ). Novamente, a analogia com o disparo de canhão é interessante. O 
projétil perde a energia transferida para o recuo da arma, e sai com urna velocidade 
(energia cinética) menor do que aquela que teria se o canhão ficasse fixo, no momento do 
tiro. 
 
Algebricamente, a energia do gama Eλ é dada por 
 

REEE −= 0γ       (6) 
 
Para a radiação óptica do 23Na, em que o átomo sofre recuo relativamente pequeno, é 
 

eVEEEE R 10,210013,110,2 0
10

0 =≈×−=−= −
γ    (7) 

 
 

                                                 
4 Também equivalente a, por exemplo, (M/g mol-l) x 1,66054 X 10-27 kg, em que a grandeza M, massa molar, 
é expressa em g mol-1. 
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enquanto que, para a emissão gama nuclear do 57Fe, 
 

eVEEE R 892,1441210956,19,14412 3
0 ≈×−=−= −

γ   (8) 
 

Notar que não há diferença importante entre a energia da transição eletrônica Eo e a 
energia do fóton óptico, Eγ (Equação 7). Ainda que para a transição nuclear essa diferença 
seja aparentemente também pequena (Equação 8), o efeito é proporcionalmente enorme. 
A ponto de proibir a ressonância completa, imposta pela condição Eγ = E0. O efeito do 
recuo sobre a energia da radiação nuclear emitida e as condições de ressonância é 
melhor ilustrado na Figura 2 e será aqui analisada um pouco mais detalhadamente. 
Em um experimento em que um emissor nuclear e um absorvedor de mesma natureza 
estejam alinhados na direção do feixe gama, para que haja absorção ressonante da 
radiação, é necessário que o perfil de energia do fóton sobreponha o da transição nuclear, 
no absorvedor. Nos termos da Figura 2, os centróides de energia do gama emissor e da 
transição nuclear no absorvedor devem coincidir. A sobreposição, no entanto, pode ser 
parcial, que resulta em intensidade de ressonância proporcionalmente parcial. 
A base física dessa ressonância parcial está no Princípio da Incerteza de Heisenberg, 
enunciado em 1927, pelo físico alemão Werner Karl Heisenberg [1901-1976; Premio Nobel 
de Física, em 1932]. O Princípio pode ser algebricamente expresso pela desigualdade: 
 

htE ≥∆×∆       (9) 
 

em que, para um sistema quântico, ∆E é a incerteza do valor de energia e ∆t a incerteza 

na determinação do tempo associado ao evento quântico; 
π2
hh = e h é a constante de 

Planck. Se ∆t for o tempo de vida média do nível de energia, τ , a Equação 9 fornece, no 
limite inferior da desigualdade, a incerteza de energia, ou largura natural da linha, Γ , de 
tal sorte que 
 

 h=×Γ τ      (10) 
 

A curva de intensidade de energia dos fótons W(E), centrada na energia característica da 
transição, E0, é descrita por urna função de Lorentz (a Figura 2 destaca a forma gráfica de 
uma lorentziana), 
 

( )20

2

2

2

2)(
EE

EW
−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Γ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Γ

=      (11) 
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Figura 2. Recuo do núcleo livre do 57Fe, com a transição gama. A largura natural da linha, , dada pela 
largura à meia-altura da curva lorentziana, é mostrada em escala ampliada, na figura superior. O perfil 
energético do núcleo livre no estado excitado, inicialmente em repouso, representado no centro da 
figura, recua, na escala de energia, em razão da emissão da radiação gama, na desexcitação. A energia 
do fóton gama, E

Γ

o, é reduzida da energia de recuo ER e a condição física de ressonância, dada pela 
superposição das curvas de emissão e de absorção, é perdida. Para haver absorção ressonante, o 
núcleo livre requer a energia do gama aumentada de 2ER, a fim de compensar o deslocamento nuclear 
do absorvedor, no sentido de mais alta energia. 

 
O perfil da curva para a transição de 14,4129 keV do 57Fe é mostrado no destaque da 
Figura 2. A largura a meia-altura da lorentziana, Γ , que reflete a largura natural da linha, é 
também representada. A sobreposição dos espectros de energia do emissor e do 
absorvedor dá a probabilidade de absorção ressonante. 
Embora não esteja graficamente representado, o resultado da Equação 6 (conforme 
Equação 7) para o fóton óptico, da emissão do sódio na chama, indica que não há, para 
efeitos práticos, diferença de energia da radias;ao emitida com a da transição 
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correspondente no absorvedor. Explica-se, assim, a alta absorção ressonante, verificada 
na experiência de Wood. Ainda favorecendo a probabilidade de ressonância, a largura 
natural da linha, dada pela Equação 10, é da ordem de 10-6 eV. Para o nível de 14,4 keV 
do 57Fe, com tempo de vida média τ = 1,45x10-7 s, a largura correspondente é Γ = 
4,54x10-9 eV. 
A comparação dos valores relativos das quantidades físicas assim envolvidas nas 
transições óptica e nuclear revela que a transição óptica tem largura natural de linha maior 
e energia de recuo menor, que favorecem as condições de ressonância, medidas pela 
maior probabilidade de superposição das curvas de emissão e de absorção. 
Como corolário desta análise, a ressonância observada por Mössbauer deve-se a 
existência da emissão livre de recuo, pelo núcleo atômico inserido em urna matriz de um 
sólido. Para a fração de núcleos atômicos que não sofre recuo, a energia é transferida 
para toda a matriz do sólido, não ao núcleo emissor isoladamente. Na analogia do disparo 
do projétil por um canhão, seria como se a arma, em vez de estar com liberdade de 
movimento, p. ex. , sobre rodas, estivesse presa a urna enorme massa de concreto, para 
a qual seria transferida toda a energia de recuo. 
A proporção de núcleos que se mantêm fixos na emissão gama depende da energia da 
transição, da natureza do sólido e da temperatura. A probabilidade de ressonância 
depende ainda da largura natural da linha (ou do tempo de vida do nível excitado, 
envolvido na transição nuclear de interesse). 
Outro detalhe determinante é que as energias dos níveis envolvidos na transição em um 
núcleo não livre, ainda que este não sofra recuo em urna emissão gama, podem ser 
alteradas por interações entre campos elétricos ou magnéticos (da própria vizinhança 
eletrônica em volta do núcleo ou externamente aplicados) com os momentos nucleares. 
São as denominadas interações hiperfinas, que podem promover deslocamentos ou 
desdobramentos dos níveis de energia do núcleo atômico. Para que a absorção 
ressonante nuclear possa ainda ser observada, é necessário alterar a energia do gama do 
núcleo emissor de um valor correspondente aos das alterações devidas às interações 
hiperfinas no núcleo absorvedor. A estratégia experimental de se modificar a energia do 
gama incidente (emitido pela fonte da radiação, no arranjo experimental de ressonância) 
sobre o absorvedor (amostra) é mover a fonte a velocidades controladas, em relação ao 
absorvedor, sistematicamente variadas, por exemplo, sob regime linear ou senoidal. A 
energia da radiação é proporcional a velocidade da fonte emissora gama, na direção de 
emissão. É o efeito Doppler. A energia do gama emitido varia, pelo efeito Doppler, 
varrendo toda a faixa de energia em tomo do espectro hiperfino nuclear, do nível de 
energia sob análise, no caso do 57Fe, de 14,4 keV. 
A discussão a seguir analisa quantitativamente as alterações de energia obtidas pelo 
efeito Doppler e a escala de medida alcançável em uma experiência típica de absorção 
ressonante nuclear (espectroscopia Mössbauer). 
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2.5. A Escala de Velocidade Doppler 
Na montagem experimental Mössbauer mais convencional, varia-se continuamente a 
velocidade da fonte, mantida sob vibração mecânica, usualmente, a aceleração constante, 
em relação ao absorvedor, mantido fixo. A figura do espectro Mössbauer é, então, 
apresentada em abscissa de velocidade Doppler, relacionada a energia do gama, e 
ordenada de intensidade de absorção ressonante. 
A escala de velocidade Doppler é, essencialmente, urna escala de energia, urna vez que 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= θλ cos1

0
0 c

V
EE X     (12) 

 
em que E0 é a energia da transição λ  do núcleo em repouso (para o 57Fe, E0=14,4129 
keV), Vx é a componente de velocidade Doppler na direção x, c0=299792458 ms-1 (valor 
definido) é a velocidade da luz no vácuo e θ  é o ângulo entre x e a direção de emissão λ . 

A energia ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−=

00
0 c

V
EEEE X

D λ  é, então, o termo de variação Doppler de energia, 

devido ao movimento da fonte, na direção de emissão λ  (θ =0). 
Observar que a escala de energia (dada na forma correspondente de velocidade Doppler) 
da Figura 2, por exemplo, permite alcançarem-se eventos com energias 
extraordinariamente pequenas. Para o 57Fe, 1 mms-1  4,807x10-8 eV. 
Resultados experimentais típicos de ressonância são apresentados na Figura 3. As linhas 
de ressonância aparecem em posições determinadas pela velocidade Doppler, imposta à 
fonte. Na seqüência, três exemplos são analisados, na busca de interpretação das 
características espectrais da figura de ressonância com a natureza das interações 
hiperfinas e, por conseqüência, com o tipo de amostra mineral. 
 
2.6. Interpretação de Espectros 
 
2.6.1 Significados Físicos dos Parâmetros Mössbauer 
Em todos os três casos, o deslocamento isomérico, simbolicamente, δ , aparece como 
conseqüência da densidade de carga eletrônica s, no núcleo atômico, sonda 
espectroscópica. 
O desdobramento quadrupolar, ∆ , reflete o afastamento da densidade de carga elétrica 
em torno do núcleo da simetria cúbica e é proporcional ao gradiente de campo elétrico, 
que acopla com o momento de quadrupolo do núcleo (caso 2.6.2.b). Do ponto de vista 
espectral a medida do gradiente de campo elétrico é a distancia entre as linhas 1 e 2 
(numeradas, a partir da esquerda do espectro), de um espectro paramagnético. No caso 
2.6.2.a, =0. ∆
O campo hiperfino magnético (caso 2.6.2.c), Bhf medido pela distância entre as linhas de 
ressonância 1 e 6, é resultado do acoplamento do momento magnético que atua sobre o 
núcleo, com o momento de dipolo nuclear. No caso de interações magnéticas e elétricas 
combinadas, é possível medir-se simultaneamente Bhf e o gradiente de campo elétrico, 
este, agora, estimado pelo deslocamento quadrupolar, ε . 
 
 
 

http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx 



José Domingos Fabris 
 Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2007, Vol. 5, N° 2, pp 1047-1072  

1059

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Anatomia do espectro Mössbauer. Figuras geradas por cálculo, a partir dos parâmetros 
Mössbauer reportados nas referências indicadas. expΓ  é a largura à meia altura da linha (lorentziana) 

experimental de ressonância. Para estes espectros, expΓ =0,30 mms-1.  

(a) ferrato de sódio, Na2FeO3, a 77 K [Kopelev et al., 1992]: deslocamento isomérico, δ =0,16 mms-1 
(relativo ao nitroprussiato de sódio, Na2Fe(CN)5NO), desdobramento quadrupolar, =0; campo hiperfino 
magnético, B

∆
hf =0; (b) Fe2+ na ilmenita de anfibolito (temperatura do ambiente) [Doriguetto et al., 1998]: 

δ =1,04 mms-1 (relativo ao α Fe), =0,67 mms∆ -1, Bhf =0; (c) hematita, encontrada na fração silte de um 
solo desenvolvido de esteatito [Santana et al., 2001]: δ =0,32 mms-1 (relativo ao α Fe), Bhf =51,1 tesla e 
deslocamento quadrupolar, ε =0,20 mms-1. 

 
Estes três casos são, a seguir, ilustrados e comentados, com base em espectros 
numericamente simulados, a partir de parâmetros reportados na literatura, para sítios (i) 
de ferro no ferrato de sódio, Na2FeO3, a 77 K [Kopelev et al., 1992]; (ii) de Fe2+ na ilmenita 
de anfibolito (temperatura do ambiente) [Doriguetto et al., 1998] e (iii) de Fe3+ na hematita, 
encontrada na fração silte de um solo desenvolvido de esteatito [Santana et al., 2001] 
(Figura 3). As amostras são consideradas policristalinas, sem orientação preferencial dos 
eixos cristalográficos, no volume do material. 
Deve-se observar que, no presente caso, os valores, assim, graficamente, obtidos diferem 
relativamente pouco dos que foram originalmente usados para o cálculo da função 
representada no gráfico (ver legenda da Figura 3). Na praxe experimental, esses valores 
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são obtidos a partir dos ajustes estatísticos dos espectros experimentais, por métodos 
numéricos dos quadrados mínimos. 
 
2.6.2 Análise de Espectros Mössbauer 
O mais rotineiro, hoje, na análise quantitativa de espectros Mössbauer é o uso programas 
de computador com algoritmos iterativos, que permitem ajustar os dados experimentais ao 
conjunto de funções teóricas. Nesta ilustração, será apresentada a análise espectral 
gráfica com conjuntos de lorentzianas. Da Figura 3, os parâmetros Mössbauer principais 
( FHB,,∆δ  e ε ) podem ser estimados, a partir das velocidades Doppler (v) 
correspondentes as linhas de ressonância, de cada espectro. 
As amostras, para medida Mössbauer, devem estar no estado sólido. Os parâmetros 
numericamente estimáveis de um espectro dependem, em parte, do tipo de espectro (de 
amostra, em suma) e do interesse da análise. Serão, aqui, comentados casos de 
espectros obtidos de amostras em pó, significando, sem direção preferencial de eixos 
cristalográficos, em relação à direção de emissão gama, e sem aplicação de campo 
magnético externo. Para o 57Fe, três tipos gerais de espectros podem ser identificados, em 
função do ambiente químico a que está sujeito o núcleo-sonda: 
 

a) Uma única linha de ressonância; 
b) Duas linhas de ressonância, com intensidades iguais, e 
c) Seis linhas de ressonância, com intensidades que obedecem a relação 3:2:1:1:2:3. 

 
2.6.3 Análise Gráfica de Espectros Mössbauer 
As informações sobre as transições energéticas no núcleo-sonda (no presente caso, 57Fe) 
esmo registradas nas posições das linhas de ressonância (Figura 3), dadas em escala de 
velocidade Doppler. Essas posições são o centróide da lorentziana, de cada linha de 
ressonância. 
A seguir, serão analisados graficamente alguns espectros Mössbauer, de trabalhos 
publicados, citados na legenda da Figura 3, apenas como ilustração de padrões espectrais 
comumente encontrados na análise de geomateriais. 
 
2.6.3.1 Parâmetros Mössbauer de um espectro paramagnético: ferrato de sódio, 

Na2FeO3, (Figura 3a). 
 
1° Deslocamento isomérico (distância do centróide do espectro à coordenada v=0), 

16.01 == vδ  mms-1. 
 
2° Desdobramento quadrupolar (distância entre as linhas de ressonância). Para o caso de 
espectro com uma única linha, =0. ∆
 
3° Campo hiperfino magnético, Bhf =0. 
 
2.6.3.2 Parâmetros Mössbauer de um subespectro paramagnético: Fe2+ na ilmenita 

(Figura 3b). 

1° Deslocamento isomérico, 121 04,1
2

38,171,0
2

−=
+

=
−

= mms
vv

δ  

2° Desdobramento quadrupolar, . 1
12 67,071,038,1 −=−=−=∆ mmsvv
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3° Campo hiperfino magnético, Bhf =0. 
 
2.6.3.3 Parâmetros Mössbauer de um espectro magnético: hematita (Figura 3c) 

 
1° Deslocamento isomérico, 

16521 31,0
4

44,820,537,404,8
4

−=
−−−−

=
+++

= mms
vvvv

δ  

 
2° Deslocamento quadrupolar, 

( ) ( ) ( ) ( ) 11256 20,0
2

04,837,420,544,8
2

−−=
+−−−

=
−−−

= mms
vvvv

ε  

 
3° Campo hiperfino magnético (distância entre as linhas extremas do espectro magnético, 
1 e 6), 

( )[ ] Τ=Τ×−−=Τ×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −= −
−−

3,51112,304,844,8112,3 1
1

1
1

6 mms
mms

v
mms

v
BHF  Observar que, para 

o cálculo do campo hiperfino magnético, usou-se a conversão 1 mms-1 ≅ 3,112 Tesla. 
 
2.6.4 Observações sobre o deslocamento isomérico 
O valor do deslocamento isomérico (δ ) é comumente expresso em relação a um padrão 
mais geral, como o ferro metálico (α Fe). Na prática, faz-se uma medida independente, na 
temperatura do ambiente, com uma folha de α Fe como absorvedor, nas mesmas 
condições instrumentais da medida da amostra, para se calibrar a escala de velocidade do 
transdutor e para ter-se o valor do deslocamento isomérico da calibração. Usa-se, assim, 
a medida da calibração de α Fe (ou, eventualmente, outra referencia, como o 
nitroprussiato de sódio, Na2Fe(CN)5NO) para se converter os valores de deslocamento 
isomérico à escala padrão, como da do α Fe, da seguinte maneira: 
 

( ) calibraçaoamostraFe δδαδ −=  
 
em que amostraδ  = deslocamento isomérico da amostra, em relação a fonte usada na medida 
e calibraçaoδ = deslocamento isomérico do α Fe, em relação a mesma fonte, usada na 
medida. 
 
 
2.6.5 Identificação das fases mineralógicas, a partir dos parâmetros Mössbauer. 
A identificação e a quantificação de ferro em minerais por espectroscopia Mössbauer é 
conceitualmente direta, na medida em que a técnica tem especificidade e revela estados 
distintos de oxidação do Fe. A atribuição dos parâmetros Mössbauer a um determinado 
mineral, no entanto, envolve complexidade variável da análise espectral, que pode 
compreender (i) número de linhas de ressonância, (ii) número de subespectros, (iii) 
dispersão estatística dos pontos de contagens, (iv) medidas em função da temperatura e 
(v) medida sob campo magnético aplicado. São, muitas vezes, decisivas as informações 
que se têm da amostra, inclusive de análises por outros métodos, como difratometria de 
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raios X, análise química, medidas de magnetização, medidas térmicas (termogravimetria, 
análise térmica diferencial, calorimetria diferencial por varredura) e microscopias (óptica, 
eletrônica). 
 
 
3. Quantidades Físicas e Unidades em Magnetismo 
No Sistema Internacional de unidades5, o momento magnético, m, é medido em 
JT-1 (= A m2). As duas quantidades B e H são relacionadas, no espaço livre, por B= H0µ  
e, no meio, por B= )(0 MH +µ , em que H é a força do campo magnético (no SI, em A m-1) 
e B é a densidade de fluxo magnético (ou indução magnética, ou, mais comumente, 
campo magnético; no SI, em tesla, T=Vsm-2). M é a magnetização (momento de dipolo 
magnético por volume; no SI, em A m-1) e  (exatamente17

0 104 −−×= Hmπµ 6) é a 
permeabilidade no vácuo (1 Hm-1 ≅ 1TmA-1). A magnetização M é relacionada a σ  (dada 
em JT-1 kg-1), por σ = M/ ρ , em que ρ  é a densidade. A suscetibilidade magnética, 
κ =σ /B é expressa em JT-2 kg-1; a quantidade relacionada é a suscetibilidade 
adimensional, ρκµχ 0/ == HM . 
O sistema obsoleto cgs ainda é amplamente utilizado, em magnetismo. A unidade do 
momento magnético é dada em emu (electromagnetic unit). B e H são expressos em 
Gauss (G) e Oersted (Oe), respectivamente. A relação entre B e H é MHB πµ 40 += , mas 
a constante 0µ =1 G Oe-1 é geralmente omitida das equações, obscurecendo as 
dimensões, nas expressões algébricas. Fatores de conversão cgs SI são dados no 
Quadro 1. Alguns pontos úteis a observar são 
1 T 10 000 G; 1 JT

↔

≅ -1≅ 1000 emu e 1 JT-1 kg-1≅ 1 emu g-1. 
 
4. Tipo de Arranjos Magnéticos Mais Comuns 
Em materiais que não são magneticamente ordenados, não há magnetização espontânea 
e a magnetização induzida é proporcional ao campo aplicado. Magnetização é o momento 
magnético por kg, por m3 ou por mol de material. Na prática, é mais fácil medir a massa da 
amostra eσ , o momento magnético por quilo, é a forma usada. 
A suscetibilidade por massa Bσκ = , expressa em JT-2 kg-1, é o quociente da 
magnetização pelo campo magnético, B, em tesla, e pode ser positiva ou negativa. 
Compostos iônicos contendo íons magnéticos são geralmente paramagnéticos (κ >0). A 
suscetibilidade segue a lei de Curie 
 

T
C

para =κ       (13) 

 
em que T é a temperatura absoluta, em kelvin, e , N é o número de 
íons de spin S por quilo de amostra, g=2 e k (=1,380658x10

kSSNgC B 3/)1(22 += µ
-23 JK-1) é a constante de 

Boltzmann. A resposta a um campo aplicado é, no entanto, fraca e independente da 
temperatura, a despeito de haver ou não um spin resultante. 

                                                 
5Para mais detalhes sobre quantidades, unidades e símbolos em Físico-Química, consultar Mills et al. 
[1993]. 
6A unidade de indutância é henry (H); l H≅ l VA-1 s (= m2 kg s-2A-2). 
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O momento diamagnético induzido é antiparalelo ao campo aplicado (κ >0). Essa 
suscetibilidade diamagnética é dada por 
 

m

rNe
i

i

dia 6

22∑−
=κ       (14) 

 
em que e e m são, respectivamente, a carga e a massa do elétron e a soma é tomada 
sobre o raio de todas as órbitas eletrônicas. 
Alguns valores de suscetibilidades paramagnética e diamagnética a 300 K, para os íons 
mais comuns, estão listados no Quadro 1. É possível observar que os valores de 
suscetibilidade diamagnética são duas ordens de magnitude menores do que os da 
suscetibilidade paramagnética. 
Quando os íons magnéticos estão presentes em concentrações suficientes, podem formar 
um estado magneticamente ordenado, abaixo da temperatura de transição, Tc. Os três 
tipos principais de ordem magnética, ferromagnética, antiferromagnética e ferrimagnética, 
são ilustrados na Figura 4. 
Em ferromagnetos, os spins de íons vizinhos estão paralelamente alinhados, abaixo da 
temperatura Tc, conhecida como ponto de Curie. A magnetização no estado 
ferromagnético é uma função não linear do campo, saturando-se a um valor σ , que é da 
ordem de 100JT-1kg-1, sob campo aplicado de aproximadamente 1 tesla. A suscetibilidade 
não é definida abaixo de Tc. Ferro, cobalto e níquel metálicos são ferromagnéticos, na 
temperatura do ambiente, mas existem poucos óxidos ferromagnéticos e nenhum desses 
é encontrado no solo. A suscetibilidade magnética acima do ponto de Curie é dada por: 
 

( )θκ
−

=
T

C       (15) 

em que ≈θ Tc. 
No arranjo antiferromagnético, os spins dos íons vizinhos estão antiparalelamente 
alinhados, abaixo da temperatura de ordenamento, conhecida como ponto de Néel, TN. 
Apesar do ordenamento dos spins, não há momento resultante e a suscetibilidade 
magnética não é fortemente dependente da temperatura. Acima do ponto de Néel, a 
suscetibilidade é dada pela Equação 13, com ≈θ -TN. Uma variante do 
antiferromagnetismo é o antiferromagnetismo declinado (ou ferromagnetismo fraco), em 
que as sub-redes são inclinadas de um pequeno ângulo, em relação ao eixo 
antiferromagnético, de tal modo que aparece um momento resultante. O ângulo de 
declinação é da ordem de somente 1°. Antiferromagnetismo declinado é encontrado na 
hematita (α Fe2O3), entre a transição de Morin (TM= 260 K) e o ponto de Néel (TN = 960 
K). 
Ferrimagnetismo ocorre quando sítios catiônicos são divididos em duas sub-redes vizinhas 
mais próximas, como sítios T (coordenação tetraédrica) e M (octaédrica), da estrutura do 
espinélio. As interações são antiferromagnéticas, mas há uma magnetização resultante, 
de tal maneira que o ferrimagneto comporta-se macroscopicamente como um 
ferromagneto, a despeito de as interações serem antiferromagnéticas. Magnetita e 
maghemita são os exemplos mais comuns de minerais ferrimagnéticos de solos. 
A magnetização espontânea de ferromagnetos, ferrimagnetos e ferromagnetos fracos 
requerem a aplicação de um pequeno campo magnético para serem observadas. 
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Quadro 1. Suscetibilidades diamagnética ( diaκ ) e paramagnética ( paraκ ) a 300 K. 

 
Íon 

 

 
12/ −− kgJTdiaκ  

 
12/ −− kgJTparaκ  

O2- -0,003 - 
Na+ -0,003 - 
Mg2+ -0,003 - 
Al3+ -0,003 - 
Si4+ -0,003 - 
K+ -0,005 - 

Ca2+ -0,005 - 
Ti3+;V4+ -0,004 0,26; 0,25 

V3+ -0,004 0,65 
Cr3+;Mn4+ -0,004 1,26; 1,14 

Mn3+ -0,004 1,82 
Mn2+;Fe3+ -0,004 2,61 
Fe2+;Co3+ -0,004 1,79; 1,70 

Co2+ -0,004 1,06 
Ni2+ -0,004 0,57 
Cu2+ -0,004 0,20 

 
 

 
 
Figura 4. Ordens (a) ferromagnética; (b) antiferromagnética; (c) antiferromagnética declinada e (d) 
ferrimagnética. Cada seta representa um íon magnético. 

 
 
5. Magnetômetro Portátil 
O Magnetômetro portátil7 (projeto de construção, na Figura 5), operando em campo fixo de 
0,3 T, provê medidas rápidas e razoavelmente precisas, em trabalhos de levantamento 

                                                 
7 Pedido de patente n° PI 93000697-7 depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 
Brasil), desde 24 de março de 1992 [ver Coey et al. 1992, para mais ter detalhes do projeto]. 
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pedológico, no campo. As amostras são pesadas, ou simplesmente acondicionadas em 
um tubo, contendo aproximadamente 1 cm3 do material de solo, e deixadas passar pela 
cavidade do cilindro do instrumento. O sinal de tensão elétrica, induzido na bobina 
coletora, é eletronicamente integrado e o momento magnético (m) correspondente é lido 
em mostrador digital, em . Conhecendo-se a massa da amostra, a magnetização 
(

1−JTµ
σ ) é deduzida: 

 

mgmassa
JTmkgAmkgJT
/

///
1

1211
−

−−− =≅
µσσ  

 
Comumente, são feitas três leituras de cada amostra, para assegurar-se da 
reprodutibilidade. É possível analisarem-se centenas de amostras por hora e, assim, 
conduzir medidas de propriedades magnéticas, nos trabalhos de campo. O equipamento 
portátil não é ainda fabricado sistematicamente em série, mas pode ser construído em 
linha de montagem dotada de facilidades de manipulação de material magnético de 
relativamente alto campo e de eletrônica digital, ou sob encomenda, a um custo 
aproximado de US$ 5000,00. 
Medidas magnéticas de solos são especialmente sensíveis a pequenas quantidades de 
óxidos ferrimagnéticos, como magnetita e maghemita. Por exemplo, 1 g de uma amostra 
de solo contendo 0,1 dag kg-1 de maghemita com, digamos, , registraria um 
momento medido de 
50x10

1150 −−= kgJTσ

-3x10-3 11 50 −− = JTJT µµ . 
A faixa de variação dos valores de magnetização é bastante amp1a. Em um extremo, 
pode existir um solo com 50 dag kg-1 de maghemita, para o qual 1 g de amostra registraria 
leitura de 25000 ; em outro, uma amostra de 1 g contendo 5 dag kg1−JTµ -1 de íon 
paramagnético registraria 783x0,05x0,3x10-3/300 = 
39  sob campo magnético de 0,3 tesla, a 300 K (27°C). 1−JTµ
 
6. Conclusões 
Espectroscopia Mössbauer e medidas de magnetização são importantes métodos de 
estudo de ferro no materiais. Complementam os métodos clássicos de análise química e 
de difração de raios X. As quantidades de amostra necessárias para análise são 
relativamente pequenas, ficam entre 10 e 100 mg, e não são destrutivos, no sentido de 
que o material analisado pode ser totalmente recuperado. Os espectros Mössbauer 
informam a relação iônica molar Fe2+/ (Fe3+ + Fe2+), que é freqüentemente zero para solos 
muito intemperizados, como os de regiões tropicais, mas diferente de zero, nos materiais 
precursores, de origem, não intemperizados. 
Os espectros Mössbauer dão menor resolução, em termos mineralógicos globais, do que 
os difratogramas de raios X, mas são específicos e permitem focar a análise nos minerais 
que contem ferro. Podem ser obtidos espectros Mössbauer informativos também para 
materiais nanocristalinos ou amorfos, mas estudos mais conclusivos sobre materiais de 
solos pouco cristalinos ou muito finos, como da fração argila, requerem coleta de dados 
com a amostra sob temperaturas criogênicas, em criostato de hélio líquido ou em sistema 
de ciclo fechado de hélio. As medidas Mössbauer são relativamente longas, mas o tempo 
de contagem depende do teor de ferro da amostra. Para materiais com baixa 
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concentração de ferro (silicatos, por exemplo), a medida pode requerer dias de coleta de 
dados. Mais comumente, para uma amostra com teor de ferro equivalente a mais de 10 
dag kg-1 Fe2O3, uma medida típica leva entre dez a vinte horas de coleta de dados e várias 
horas de computador, para tratamento numérico dos dados. As medidas podem ser 
obtidas somente em laboratórios especializados. 
Medidas de magnetização são mais diretas e podem ser obtidos dados em trabalhos de 
campo, com um magnetômetro portátil. A magnetização espontânea (σ ) é particularmente 
sensível à presença de óxidos de ferro com estrutura do espinélio, como magnetita e 
maghemita. A presença desses minerais pode ser detectada se em proporção de 0,1 dag 
kg-1, em trabalhos de campo, mas em níveis muito mais baixos, em medidas no 
laboratório. Medidas termomagnéticas podem também ser usadas para determinação das 
temperaturas de Curie dos minerais. 
Medidas magnéticas quantitativas no campo são bastante informativas, mas têm sido 
relativamente pouco exploradas para o estudo de variações locais no material de origem e 
de processos de alterações pedogênicas, na paisagem, de ambiente tropical. 
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Figura 5. Projeto de um magnetômetro portátil [Coey et al., 1992]. Um imã permanente, na configuração 
de Halbach [Halbach, 1980; Leupold & Potenziani, 1987; Leupold et al., 1988; Cugat et al., 1994], é 
usado para gerar um campo magnético da ordem de 0,3 teslas. A amostra, em tubo plástico 
semitranslúcido, é deixada passar na cavidade do cilindro e o sinal de tensão elétrica, induzida nas 
bobinas coletoras, é analisado por um circuito eletrônico digital. O valor do momento de dipolo 
magnético correspondente, da amostra, é apresentado em visor de cristal líquido, diretamente em 
unidades consistentes com o Sistema Internacional, . Conhecendo-se a massa da amostra, a 
magnetização é deduzida. 

1−JTµ

 
 
A breve e introdutória discussão sobre espectroscopia Mössbauer e medidas magnéticas 
aqui apresentada deve também sugerir que o trabalho de análise mineralógica de solos 
(de geomateriais, mais genericamente) tem característica tipicamente multidisciplinar. A 
considerável complexidade do sistema natural impõe dificuldade adicional correspondente 
nos procedimentos de laboratório. O uso de técnicas físicas relativamente sofisticadas, 
mas extraordinariamente informativas em micro-escala, como essas, requer associação 
estreita de competências, nas etapas de definição do problema no campo, coleta e 
preparação de amostras, escolha das condições de medidas físicas, coleta e interpretação 
de dados físicos e, finalmente, correlação e, se aplicável, generalização desses resultados 
sob a ótica de fundamentos pedológicos. A expansão do uso dessas técnicas no estudo 
de amostras naturais deve depender do envolvimento de um número crescente de 
estudantes e de pesquisadores em ciências naturais, incluindo químicos, físicos, 
pedólogos, geólogos e profissionais de alguma forma interessados na análise 
mineralógica de geomateriais. 
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