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INFORMAÇÕES GERAIS PARA ACESSO AO LABORATÓRIO DE 
PETROLOGIA E GEOQUÍMICA EXPERIMENTAL 

 
 
O Laboratório de Petrologia e Geoquímica Experimental - criado a partir de 2012 

pelo Dr. G Mallmann com apoio FAPESP - tem caráter inovador na América Latina. 
Encontra-se inserido no Núcleo de Apoio a Pesquisa em Geoanalítica (NAP 
GeoAnalítica USP), entidade gestora administrativa e acadêmica, situada no Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo [portal em www.igc.usp.br ]. 

 
O laboratório está equipado e operacional para a realização de experimentos 

sob condições de pressão listostática e de gases e temperaturas variáveis que simulam 
a maioria das condições naturais encontradas na crosta continental e no manto superior 
(até profundidades de ca. 120 km) dos planetas terrestres. São possíveis experimentos 

sob pressão atmosférica, fugacidades variáveis de O2 e S2 (O2 e S2) e temperaturas até 

1800C em fornalha tubular vertical (Sistema AT) e sob pressões entre 0,5 e 4,0 GPa e 

temperaturas até 2000C (Sistema PC). O sistema PC permite também controlar a O2 
através do método de cápsula dupla, em que, por exemplo, uma capsula externa (Au, 
AuPd) contém um tampão químico + H2O e uma cápsula interna (em geral Pt, 
impermeável a H2) com amostra. 

Atualmente, uma nova pressure vessel, para experimentos sob condições de 
pressões mais baixas (0,15 – 0,5 GPa), encontra-se em fase de testes e calibração.  

 
Tem acesso regular ao laboratório pesquisadores de instituições públicas e 

privadas de pesquisa mediante a avaliação de mérito e factibilidade de projeto 
experimental específico submetido de acordo com o formulário disponível neste site. Os 
projetos experimentais deverão ser encaminhados diretamente à Secretaria do NAP 
GeoAnalítica USP, no endereço geoanalitica@usp.br. Pesquisas em colaboração com 
pesquisadores do NAP são incentivadas. 

 
As pesquisas na área experimental estão entre as mais complexas nas áreas 

das geociências. As etapas de planejamento do experimento são fundamentais. 
Planejamentos inadequados e/ou amostras não adequadamente preparadas em geral 
conduzem a resultados falhos ou em desacordo com o inicialmente “previsto”. Assim, 
recomenda-se aos pesquisadores interessados que estudem e analisem casos 
similares, problemas inerentes e factibilidade cuidadosamente durante as etapas de 
planejamento de quaisquer experimentos. 

Na preparação de projetos experimentais, os usuários devem estar atentos 
também para a necessidade de submissão paralela de projetos analíticos aos demais 
laboratórios do NAP - caso não disponham de facilidades analíticas próprias - 
necessários para a análise dos produtos experimentais obtidos (e.g., DRX, EPMA, LA-
ICP-MS).  

 
Sugere-se aos novos usuários que consultem referências gerais sobre 

instrumentação, fundamentação, limitações e métodos envolvidos em pesquisas 
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experimentais e depois publicações específicas sobre métodos e experimentos que 
guardem similaridades com os procedimentos que desejam efetuar. Na área de 
geociências, um bom começo é a obra de J. Holloway e B. Wood: Simulating the Earth: 
Experimental Geochemistry. Unwin Hyman Inc., London, 196 p. (1988). Consultas gerais 
ou específicas e solicitações de treinamento podem ser efetuadas também através do e-
mail srfvlach@usp.br. 

 
A utilização dos equipamentos é limitada a um por vez (AT ou PC) e por um 

tempo máximo de 45 dias consecutivos por pesquisador e/ou grupo de pesquisa, em 
dependência das necessidades do experimento proposto. O laboratório não dispõe de 
técnicos dedicados, portanto os usuários são diretamente responsáveis por manter os 
equipamentos e consumíveis colocados a sua disposição em condições adequadas de 
uso durante o desenvolvimento do seu projeto. 

 
Os custos de utilização são de R$ 700,00 (experimentos com cápsula simples) 

ou R$ 900,00 (experimentos com cápsula dupla) + R$ 50,00/dia para o sistema PC e R$ 
500 + R$ 100,00/dia para o sistema AT por experimento efetuado. No caso do sistema 
PC cada experimento pode incluir uma única amostra, já no caso do sistema AT, cada 
experimento pode incluir até quatro amostras simultâneas (sob as mesmas condições de 
T e fugacidade de gases) quando realizado com a técnica wire-loop. Quando a pressure 
vessel de 1” - para baixas pressões - estiver operacional, também poderá acomodar até 
quatro amostras simultâneas. 

 
A responsabilidade de preparação de amostras é do usuário. Os custos 

indicados incluem, no caso de experimentos com amostras sintéticas, compostos 
químicos necessários para a preparação de alíquotas de misturas silicáticas comuns 
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, CaCO3, Na2CO3, K2CO3, P2O5 e H2O) limitadas 
até a massa total de 5 g. Nos experimentos que preveem a dopagem ou inclusão de 
elementos traços mais raros ou ainda a utilização destes como tampões químicos no 
sistema PC em experimentos de cápsula dupla, os custos podem ter acréscimos em 
função da quantidade, disponibilidade e do tipo de elemento traço desejado. 

Quando a preparação de amostras incluir síntese de vidros homogêneos a partir 
de amostras naturais ou misturas sintéticas no sistema AT, o procedimento será 
considerado um experimento distinto para cada amostra. 

 
Projetos de mérito e factibilidade similares são agendados pela ordem de 

entrada da solicitação. Em caso de interrupções da agenda do laboratório por questões 
técnicas, os projetos pendentes serão agendados sequencialmente na primeira 
oportunidade disponível. 

  
 
 

mailto:srfvlach@usp.br

