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Considerações sobre 

amostragem de rochas 

 
Geoquímica de Rochas 

2007 

Escolha do Tipo de Amostragem 

 No geral, a seleção do tipo de amostragem e a 

definição de parâmetros para tanto se faz por: 

 Forma e tamanho dos corpos de rocha; 

 Estrutura interna do maciço rochoso;  

 Grau de homogeneidade mineralógica (dado por 

um coeficiente de variabilidade); 

 Destino das amostras. 

 

 

Amostra: 

 

Porção reduzida de um corpo infinitamente 

maior, selecionada de forma a representar  

as características essenciais desse todo. 

 

Amostragem: 

 O objetivo da amostra seria então o de 

representar uma situação geológica real, 

caracterizada por um número infinito de pontos, 

por uma quantidade finita de amostras. 

 Para que haja representatividade é necessário 

adotar critérios e métodos que permitam manter 

os erros intrínsecos de cada etapa, desde a coleta 

até a interpretação dos dados. 
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Princípios da Amostragem 

 Deve ser sempre sistemática  - obedecer aos 
critérios e métodos definidos; 

 Há erros em todas as etapas, desde sua coleta até 
a interpretação dos dados obtidos; 

 Uma amostra representa apenas uma zona de 
homogeneidade do corpo amostrado; 

 A escolha de qualquer esquema de amostragem 
deve levar em consideração o comportamento  
dos atributos pesquisados no corpo estudado.   

Coeficiente de Variabilidade 

 Conceito estatístico de aplicação universal para a 

caracterização do comportamento estatístico do 

corpo estudado. 
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Coeficiente de Variabilidade (V) 

Parâmetro fundamental para a escolha de 

amostragem 

  Permite classificar os depósitos (especialmente 

empregado para depósitos minerais) como: 

 

Regulares: V= até 40%  

    →  depósitos maciços ou em camadas (ex. 

depósitos de carvão, calcário, argila, etc).  

 Irregulares: V= 40 a 100%  

    → depósitos filoneanos ou disseminados na matriz de 

rochas ígneas ou sedimentares, normalmente 

constituindo sua mineralogia essencial. 

 

 Erráticos: V> 100% 

    → Depósitos filoneanos ou disseminados na matriz de 

brechas ou conglomerados, como minerais acessórios. 

Ainda, rochas com granulação pegmatóide. 
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Tipos de Amostras 

 Podem ser classificadas quanto a sua forma de  

coleta em: 

 Pontuais: lascas ou pequenos blocos, punhados, 

etc. 

 Canal: Obtidas através de canais ou testemunhos 

de sondagem 

 Planares: coletadas em camadas regulares, 

delgadas, ao longo de suas superfícies. 

Tipos de Amostras 

A- canal, B= lascas, C= planares 

Tipos de Amostras 

 Não há um esquema de amostragem único e 

válido para todas as situações possíveis. 

 

 Assim amostras pontuais são as mais 

empregadas para a geoquímica de rochas ígneas 

e metamórficas, mas inadmissível para trabalhos 

de cubagem de jazidas. 

Tipos de Amostras – “Máximas” 

 Quanto mais complexa for a região maior será o 
número de amostras a serem coletadas para sua 
representação. 

 Quanto mais heterogênea é a rocha maior será a 
massa de amostra necessária para sua 
representatividade. 

 Uma amostra de rocha para estudos 
litogeoquímicos não deve ter menos do que 1 
kg. 
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Amostras Pontuais  

 O processo de amostragem é rudimentar e depende de seu 
propósito. No caso específico estudos litogeoquímicos; 

 

 O parâmetro fundamental para a quantidade de amostra a 
ser coletada é a granulação da rocha cristalina. 

 

 O espaçamento da amostragem depende da regularidade 
ou homogeneidade espacial do corpo em estudo.  

 

 Conhecer previamente a geologia e a natureza do material 
a ser amostrado facilita muito uma amostragem eficiente. 

Amostras Pontuais  

 Parâmetros para dimensionamento de amostras 

pontuais. 

Amostras Pontuais 

 A massa de cada amostra individual pode ser 

calculada pela expressão: 
 

Onde: 

P= massa da amostra em gramas 

K= constante, conforme tabela2 

d= diâmetro do maior cristal (ou partícula) 

da amostra em mm 

P= K.d2 

1 só bloco 
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Amostras Pontuais 

 Uma regra empírica utilizada com o máximo de segurança seria: a 
massa de uma amostra, em g, deve ser pelo menos igual à metade 
do quadrado do diâmetro da maior partícula constituinte em 
milímetros (K= 0,5). 

 Assim um granito com fenocristais de Feldspato com 40 mm de 
comprimento resultariam: P= 402.0,5= 800g. 

 

Homogeneidade de Amostras no 

Laboratório 

 As amostras de rochas silicáticas são encaminhadas ao 
laboratório na forma de pó.  

 

 Rochas silicáticas são heterogêneas constituídas por 
minerais distintos e também de composição química e 
comportamento físico distintos. 

 

 Assim a primeira preocupação ao analisar rochas é 
saber se a amostra é homogênea, havendo dois 
problemas: 

Homogeneidade de Amostras no 

Laboratório 

1- A maioria das técnicas analíticas utiliza massas 

muito pequenas de amostras, algumas da ordem 

de 0,1g. 

2- Alguns elementos traços são elementos 

estruturais de minerais acessórios como: Zircão 

(Zr),  Cromita (Cr), monazita (U, Th e ETR), 

etc. Esses minerais são duros e bastante 

refratários. 

 

Granulometria  

 Em princípio deve ser a menor possível, porém 

haverá maior interação entre a amostra e o 

moinho=> maior possibilidade de contaminação.   

 De maneira geral, o pó: deve ser inferior a 200#,  

de forma a conter os minerais em suas diferentes 

granulações.  

 A massa inicial da amostra deve ser igual ao do  

pó produzido (conter minerais de diferentes 

durezas). Massa inicial = Massa Final . 
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Massa 

 A massa de pó de rocha a ser manipulada no 

laboratório é pequena, não devendo ultrapassar 

100g, que passará por processos de quarteamento 

até atingir a massa necessária para a análise.  

 

 A massa de pó de rocha representativa para análise 

deve ser testada através de mais de uma alíquota 

obtida da massa inicial (duplicatas) 

Massa 

 A massa de amostra de partida a ser utilizada 

será proporcional a granulometria dos minerais 

que contém o elemento de interesse (necessária 

uma análise petrográfica p/ identificação e 

quantificação dos minerais) e da precisão 

desejada, da seguinte forma: 

 Quanto maior a granulometria maior a massa 

 Quanto maior  a precisão maior a massa  

Roteiro Geral - Laboratório 

 A amostra de pelo menos 1 kg é limpa com um 

martelo, eliminando toda porção alterada, sendo 

então lavada em água de torneira com uma escova 

de nylon. 

 A amostra é quebrada com marreta em blocos de 

cerca de 6cm. Todo o pó produzido é descartado. 

 Amostra é britada em equipamento de 

mandíbulas, reduzindo sua granulometria a menos 

de 2cm. Todo o pó produzido é descartado.  
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Roteiro Geral - Laboratório 
 Amostra  é levada  a um britador secundário, com redução da 

granulometria a menos de 0,5 cm.  Todo o pó produzido é 
descartado.  

 Amostra é lavada com água destilada em banho de ultrassom e 
seco. 

 É feito quarteamento sucessivo da amostra até obter cerca de 
200g de amostra.  

 Amostra é moída em moinho de discos oscilantes e reduzida a 
uma granulometria inferior a 200#. 

 O pó de amostra é quarteado até que a massa seja reduzida a 
100g.  

 Esta última alíquota é encaminhada ao laboratório para as 
análises pretendidas. 
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Contaminação da Amostra 

 Pelo material utilizado na preparação (britadores, 

moinhos, marretas, etc) 

 Contaminação Cruzada – Uma amostra se 

contamina com outra anteriormente preparada. 

 Contaminação através do ambiente do laboratório 

e de reagentes utilizados. 

Contaminação – Recipiente de 

Moagem e Peneiras 

 Contaminação causada pelo 

emprego de diferentes materiais 

do recipiente de moagem . 

 

 

 Duas alíquotas de SiO2 com grau 

de pureza de 99,5% pulverizadas 

em etapas sucessivas mostram 

variação na concentração de 

alguns elementos traços  

Último slide! 


