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A composição química e mineralógica de sedimentos detríticos é controlada principalmente 

pela composição da rocha fonte, e é modificada por processos físicos e químicos. Ademais, o 

clima afeta diretamente a intensidade destes processos, assim como o ambiente tectônico está 

relacionado com a taxa de soterramento e os gradientes topográficos e de declividade ditam o 

tempo de duração dos processos e a distância de transporte. Essas variáveis são importantes e 

precisam ser levadas em consideração para uma análise de proveniência sedimentar eficiente. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo mostrar a importância na preparação de 

amostras. As amostras utilizadas no trabalho fazem parte do projeto "Composição de 

sedimentos detríticos derivados de rocha ígnea em clima subtropical úmido e sua aplicação na 

análise de proveniência sedimentar". Para a determinação dos fatores que controlam a 

composição dos sedimentos na área e no contexto do projeto, foram realizadas: campanhas de 

campo para descrição e coleta de amostras de sedimento, solo e rocha fonte; separação 

granulométrica; análises texturais, mineralógicas e petrográficas; análises geoquímicas; 

integração e análise dos dados. No campo foram visitados cinco pontos e em cada um deles 

foi coletado: duas amostras da rocha, uma amostra de solo e uma amostra de sedimento 

fluvial, totalizando 20 amostras. As amostras de sedimentos e solo foram separadas por 

granulometria e inicialmente foram secas em estufa a 60°C. Na sequência procede-se a 

separação em porções representativas com uso de um quarteador. As amostras foram 

peneiradas, e os fragmentos maiores do que 8 mm (< -3 phi;) são armazenados para análise 

textural e composicional, que será realizada em outra etapa do projeto. Os fragmentos entre -2 

e 4 phi (4 mm e 0,062 mm de diâmetro;) foram separados por peneiramento com intervalos de 

1 phi, totalizando sete sub amostras. As frações de sedimento menores que 0,062 mm de 

diâmetro de grão (lama) foram separados e totalizaram uma subamostra. Após as amostras 

peneiradas e separadas por granulometria, as mesmas foram acondicionadas em potes de 8g. 

Ao final deste processo tivemos por resultado 80 amostras. As amostras de rocha, totalizaram 

dez, e envolveu a etapa de cominuição, que é o tratamento da amostra ao que se refere à 

redução do tamanho das partículas até a fração pó. A etapa final consiste na pulverização, que 

é a moagem da amostra de rocha até frações muito finas de seus grãos, o qual visa obter uma 

amostra homogênea, representativa e de tamanho e geometria de grãos aptos a facilitar os 

processos posteriores de dissolução. O último passo será a realização da interpretação dos 

dados que serão obtidos depois da análise geoquímica de determinação qualitativa e 

quantitativa pelas técnicas de espectrometria óptica com plasma induzido acoplado (ICP-ES) 

e espectrometria de massa com plasma induzido acoplado (ICP-MS). Desta forma, este 

trabalho permitiu concluir que o processo de experimentação realizado, tendo também a 

participação de estudantes de iniciação científica, qualifica a formação dos sujeitos atuantes a 

partir das experiências vivenciadas, tanto no desenvolvimento do experimento quanto na sua 

análise, bem como ao se ater a alguns parâmetros que permitam levar para o laboratório de 

análises amostras representativas, homogêneas e organizadas faz com que o resultado 

esperado seja o melhor possível e que as amostras não tenham tido risco de contaminação, 

pois tiveram um cuidado no manuseio e na organização das mesmas. 

 


