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RESUMO 

 

Os depósitos de caulins que ocorrem ao longo da BR-174 no estado do Amazonas, são 

produtos provenientes de alteração das rochas sedimentares (arenitos feldspáticos), que perfazem o 

embasamento e originam a formação Alter do Chão. Alguns desses depósitos ocorrem nos municípios 

de Manaus e Presidente Figueiredo, excepcionalmente, no km 45 da rodovia, onde se desenvolve um 

perfil intempérico, sendo mais exposto devido à presença de voçorocas e corte da estrada. O estudo do 

depósito virá complementar alguns trabalhos já desenvolvidos, quanto à gênese do caulim que poderá 

ser aplicado na indústria cerâmica. De acordo com Peixoto e Horbe (2008), os depósitos foram 

identificados em perfis lateríticos autóctones cauliníticos e bauxíticos desenvolvidos sobre diferentes 

rochas, principalmente, arenito a partir do Paleógeno. Em campo observou-se que o perfil subdivide-se 

em três níveis principais: caulim inferior areno-argiloso, nível argiloso de coloração branca e caulim 

superior onde se observa uma coloração avermelhada devida à presença de ferro. Para a caracterização 

do caulim utilizou-se três métodos: Para a identificação mineralógica utilizou-se a difratometria de 

raios X identificando-se os argilominerais caulinita e illita e outros como quartzo, goethita e anatásio. 

A análise física foi realizada através da pipetagem e granulometria a laser mostrando uma 

diferenciação gradacional no tamanho das partículas ao longo do perfil estudado. A composição 

química foi realizada por espectrometria de fluorescência de raios X que revelou a composição dos 

óxidos maiores de cada horizonte do perfil. Com os resultados da pesquisa contribuiu-se na 

identificação detalhada dos perfis e horizontes estudados com base na diferenciação do tipo e da 

cristalinidade da caulinita identificada.   
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1. INTRODUÇÃO 

Considera-se argila como sendo um produto de granularidade fina, menor que2 µm, que 

ocorre à superfície ou próximo da superfície da crosta terrestre. É resultante da alteração mecânica ou 

química das rochas por efeito da atuação de processos de intemperismo, produto que tanto pode ser 

residual como depositado (GOMES, 2002). A argila é um material que constitui matéria prima básica 

para a fabricação de diversos produtos industriais, tais como: cerâmicos, papéis, refratários, plásticos, 

tintas, cimentos, etc. Apresenta bastante variação, principalmente, em termos de gênese, textura, 

composição e propriedades tecnológicas, fatos que condicionam as suas aplicações potenciais e 

efetivas. Existem tipos de argilas diferenciados, tanto pela coloração, mineralogia e tamanho das 

partículas que perfazem o mesmo.  

Entende-se por argila branca ou caulim, o material formado por um grupo de silicatos 

hidratados de alumínio, principalmente, caulinita e haloisita. Além disso, o caulim, também, contém 

outras substâncias sobre a forma de impurezas, destes traços até a faixa de 40 – 50% em volume, 

consistindo, de modo geral, de quartzo, palhetas de mica, grãos de feldspatos, óxidos de ferro e titânio, 

etc. A fórmula química dos minerais do grupo da caulinita é Al2O3.mSiO2.nH2O, onde m varia de 1 a 3 

e n de 2 a 4. Embora o mineral caulinita (Al2O3.2SiO22H2O) seja o principal constituinte do caulim, 

outros elementos além do alumínio, silício, hidrogênio e oxigênio acham-se geralmente presentes 

(GOMES, 2002). 

Segundo Gomes (2002) nos depósitos residuais ou primários o caulim aproveitável, isto é, o 

rendimento do caulim, varia entre 10% e 25% da massa da rocha caulinizada, enquanto que nos 

depósitos sedimentares ou secundários, o teor de caulim aproveitável pode atingir valores da ordem de 

85-95%, como sucede nos depósitos da bacia do Baixo Amazonas. A Amazônia apresenta grande 

potencial para depósitos de argilominerais cujas características genéticas estão associadas ao 

intemperismo e sedimentação, além de diagênese e hidrotermalismo. Os argilominerais podem ser 

originados por herança, transformação e neoformação, fatores estes relacionados ao ambiente de 

ocorrência. As duas importantes bacias sedimentares intracratônicas, localizadas ao norte do país, as 

bacias do Amazonas e Solimões, são as principais fontes desses minerais.  

 A partir dessas informações têm-se que o objetivo da pesquisa foi caracterizar química, física e 

mineralogicamente as unidades argilosas da formação Alter do chão com a perspectiva de se conhecer 

esses materiais e seu comportamento quanto a alteração intempérica.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL  

A Bacia do Amazonas limita duas principais áreas de embasamento rochoso no interior do 

Cráton Amazônico, cujas idades têm sido estabelecidas no intervalo Arqueano - Proterozóico: ao 

norte, o Escudo das Guianas, e a sul, o Escudo Brasil – Central. Envolve uma área de 

aproximadamente 480.000 km2 que atravessa os estados do Pará a leste e Amazonas a oeste. 

No Mesozoico, durante o desmembramento dos continentes sul-americano e africano, 

ocorreram eventos de magmatismo básico e de sedimentação A reativação de falhas NW-SE vieram 

culminar com a deposição dos sedimentos da formação Alter do Chão no Cretáceo Superior 

(WANDERLEY FILHO, 1991). 

 Segundo os autores: Nogueira et al. (1997a e 1997b), Monteiro et al. (1998), Soares (1998), 

Horbe et al.(2001), CPRM (2002), Peixoto (2006). Na Amazônia ocidental brasileira, devido às 

dificuldades de acesso, desenvolvimento de solos espessos e densa cobertura de floresta somente em 

algumas áreas são possível observar as relações litoestratigráficas e estruturais entre diferentes tipos de 

rochas. Uma dessas áreas envolve parte dos municípios de Manaus e Presidente Figueiredo, região 

nordeste do Estado do Amazonas, na qual está exposto um empilhamento estratigráfico que abrange 

rochas do Paleoproterozóico ao Fanerozóico. A partir da década de 1990, com a pavimentação da 

rodovia BR-174, novas vicinais foram abertas e expuseram melhor as relações litoestratigráficas e 

estruturais entre os diferentes tipos rochosos, favorecendo o aprofundamento nas investigações 

geológicas na região. 

2.2 FORMAÇÃO ALTER DO CHÃO  

Na área da pesquisa, são encontradas exposições da formação Alter do Chão lateritizada, a 

qual hospeda depósitos caulim e espodossolos de areias brancas desferrificadas. Segundo Costa & 

Moraes (1997), os depósitos de caulim na região ocorrem nos horizontes inferiores dos perfis 

lateríticos, possuem teores relativamente altos em SiO2 e baixos em Al2O e foram desenvolvidos a 

partir do Paleógeno.  

Cabe à formação Alter do Chão o registro do “embasamento sedimentar” da área de estudo. A 

unidade tem ampla distribuição ao norte da calha do rio Amazonas onde comparecem os baixos cursos 

dos rios Preto da Eva, Urubu e Uatumã, bem como ao sul da calha do rio Amazonas, no interflúvio 

Maués – Açu/Parauari – Cicantá.  .   

Segundo Costa (1991), grande parte dos afloramentos da formação Alter do Chão apresenta-se 

na forma de perfis lateríticos imaturos, cuja espessura varia de alguns metros a dezenas de metros. 

Contudo, em muitos os casos, o registro do horizonte saprolítico na base do perfil, possibilita a 

identificação da unidade rochosa, uma vez que são ainda identificadas nesta zona muitas das 

características mineralógicas e estruturais originais da rocha, como arenitos cauliníticos 
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esbranquiçados, às vezes creme, amarelados ou arroxeados, finos a grossos e friáveis. Por vezes 

ocorrem argilitos cauliníticos esbranquiçados a avermelhados.   

2.3 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo localiza-se no estado do Amazonas (Figura 1) e engloba dois afloramentos: o 

primeiro está localizado na margem esquerda do igarapé Cabeça Branca no km 45 da BR-174, entre os 

municípios de Manaus e Presidente Figueiredo, com coordenadas geográficas: S 02°35’01,2’’; W 

60°01’51,3’’. O segundo está localizado na margem direita no km 110 da mesma rodovia, após o 

município de Presidente Figueiredo com coordenadas geográficas: S 02°03’18,3’’; W 60°01’35,3’’. 

 

 

                               

             Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 
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3. MATÉRIAIS E MÉTODOS 

Durante o levantamento de campo foram coletadas 4 amostras da formação Alter do Chão: 

onde destas, 3 amostras no km 45 da BR-174 próximo ao igarapé Cabeça Branca e 1 amostra no km 

110 às margens da mesma. 

Após coletadas as amostras foram secas a temperatura 105ºC, adicionou-se água oxigenada 

para retirar resíduos orgânicos, quarteadas e destinadas para análise física, mineralógica, química e a 

última guardada para análises posteriores ou eventualidades. 

3.1 ANALISE FÍSICA 

Para a execução da analise física ou granulométrica, primeiramente, separou-se em média 30 

gramas de cada amostra, adicionou 100 ml de defloculante (metáfosfato de sódio) 45,7g/litro para 

desagregação das folhas dos filossilícatos, deixando repousar por 24h. O próximo passo foi agitar as 

amostras em agitador magnético para que pudessem ser peneiradas, onde se utilizou as peneiras 2mm, 

1mm e 63µm. O material que ficou retido em cada peneira foi seco e pesado, resultando na 

percentagem de areia e silte, respectivamente. Já o que passou na peneira 63µm, foi retirado uma 

fração e levado a análise por um granulômetro a laser Mastersizer 2000 no laboratório de águas da 

CPRM, sendo seu resultado a percentagem de argila e silte das amostras.    

3.2 ANALISE MINERALÓGICA  

Para identificação mineralógica as amostras foram analisadas por difratometria de raios-X em 

duas situações; a primeira por amostragem total, onde estas foram destorroadas e em seguida 

confeccionadas as lâminas por pressão em um porta amostra. Na segunda utilizou a fração argila que 

passou na peneira 63µm e, usando uma lâmina de vidro preparou-se a amostra, que posteriormente 

secou à temperatura ambiente e em seguida analisadas pelo difratômetro de marca Shimadzu XRD – 

6000. 

3.3 ANALISE QUIMICA 

A determinação da composição química das amostras requeridas foram realizadas por 

espectrometria de fluorescência de raios-X utilizando espectrômetro WDS sequencial, modelo Axios 

Minerals da marca PANalytical na UFPA (Universidade Federal do Pará).  

As amostras foram analisadas pelos modos: Disco Fundido, Pastilha Prensada e Perda ao fogo 

determinada com a queima a 1000ºC, após secagem a 105ºC. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA 

         No trabalho de campo pôde-se visualizar os dois perfis estudados e relaciona-los entre si 

com o objetivo de montar um perfil característico da unidade estudada e correlacionar à 

formação de depósitos de caulim na mesma, como demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2: Esboço do perfil estudado. 

          Observou-se, também, que a unidade do perfil encontra-se numa zona saprolítica dividida em 

duas partes a partir do contato com o arenito Manaus (embasamento do depósito): Acima deste o 

saprólito descrito é de granulação grossa, apresentando níveis argilo-arenosos de coloração branca. Na 

porção superior o saprólito é fino e constituído de um nível argiloso de coloração branca.  

 Logo acima da zona saprolítica, encontra-se um horizonte mosqueado constituindo uma faixa 

argilosa de cor avermelhada e manchada devido à presença de óxidos de ferro.  

 No topo do perfil encontra-se o ultimo nível argiloso amarelo, denominado de horizonte 

amarelo ou simplesmente solo. 
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4.2 ANALISE FÍSICA  

As partículas foram separadas em faixas granulométricas da seguinte maneira: fração areia, 

diâmetro superior a 62µm; fração silte diâmetro entre 62µm e 2µm, e fração argila, com diâmetro 

inferior a 2µm. 

Na analise granulométrica (ver figuras 3, 4 e 5), observa-se que o tamanho do material 

estudado varia de acordo com a mudança de cada faixa do perfil laterítico. Nota-se que na base (figura 

3), onde se encontra o saprólito grosso, o tamanho dos grãos é maior. Isso se deve a pouca atuação  do 

intemperismo na rocha mãe (arenito Manaus), correspondendo a 2% de argila, 63% de silte e 42% de 

areia. 

Já no saprólito fino (silte argiloso) observou-se uma queda brusca na granulometria, isso se 

deve a maior alteração da rocha devido ao intemperismo e formação dos argilominerais, tendo em sua 

porção 15% de argila, 76% de silte e 9% de areia. 

A amostra AM11_PT05 coletada em outro ponto, km 110 da BR-174 foi correlacionada com a 

AM02_PT01 (figura 3) devido seus materiais serem idênticos. Observou-se ser bem argiloso, de 

coloração branca. Obteve na análise 12% de argila, 80% de silte e 8% de areia. 

O material que constitui a amostra AM01_PT01 (figura 3), foi classificada como amostra de 

topo do perfil, caracteriza-se texturalmente como um material argiloso, avermelhado com manchas de 

óxidos de ferro e obteve os seguintes dados granulométricos 13% argila, 85% silte e 2% areia. 

 

Figura 3: Gráficos com granulometria das amostras AM01_PT01 e AM02_PT01. 
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Figura 4: Gráficos com granulometria das amostras AM03_PT01 e AM03_PT05. 

 

Com os dados granulométricos de cada amostra elaborou-se uma tabela e histograma (figura 

5) para se ter uma visualização dos tamanhos dos grãos em conjunto, propondo uma correlação das 

amostras coletadas em um único perfil. 

 

 

Figura 5: Histograma comparativo da granulometria das amostras estudadas. 

 

Diante do perfil, construído a partir da análise, pode-se inferir que a granulometria diminui de 

tamanho exponencialmente para cada horizonte. Esse fator deve-se ao intemperismo que a rocha está 

sendo submetida, parâmetros climáticos e temperatura regional, originando assim os argilominerais, 

que são minerais formados nessas condições. Observou-se que as maiores diferenças nos tamanhos 

dos grãos estão evidenciadas nas amostras AM01-PT01 com 2% de areia e 42% na AM03-PT01. 
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4.3 ANALISE MINERALOGICA  

A analise mineralógica identificou os seguintes argilominerais: caulinita (K), goethita (Go), 

quartzo (Q), illita/muscovita  (I/M), representados nos difratogramas das figuras 6, 7 e 8. No 

difratograma da amostra total (Figura 6, 7, 8 e Tabela 1), foram identificados, caulinita, goethita, 

quartzo e illita/muscovita e na fração argila (figura 6, 7, 8 e tabela 1, 2, 3) identificou-se caulinita, 

goethita e illita/muscovita.  

As análises deixaram claro que os minerais como caulinita e quartzo possuem uma 

cristalinidade alta devido demonstrarem índices de refração e picos perfeitos quando observados os 

difratogramas. 

 

Figura 6: Difratograma das amostras do ponto 1, totais: AM01_PT01, AM02_PT01 e 

AM03_PT01, e seus respectivos minerais, K: caulinita, Q: quartzo, G: goethita, I/M: 

illita/muscovita. 

 

Tabela 1: mineralogia identificada na amostra total descritas para o ponto 1. 

Amostra Minerais identificados nos Difratogramas 

AM01_PT01 caulinita quartzo goethita  

AM02_PT02 illita/muscovita caulinita quartzo goethita 

AM03_PT03 caulinita quartzo   
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Figura 7: Difratograma das amostras do ponto 1, fração argila : AM01_PT01-FRF, 

AM02_PT01-FRF e AM03_PT01-FRF, e seus respectivos minerais, K: caulinita, G: goethita, 

I/M: illita/muscovita. 

 

 

Tabela 2: Identificação mineralógica na fração argila para as amostras do ponto 1. 

Amostra Minerais identificados nos Difratogramas 

AM01_PT01_FRF caulinita goethita  

AM02_PT02_FRF caulinita goethita Illita/muscovita 

AM03_PT03_FRF caulinita   

 

 

Figura 8: Difratograma das amostras do ponto 05, fração argila : AM11_PT05, AM11_PT05-

FRF , e seus respectivos minerais, K: caulinita, Q: quartzo, G: goethita, I/M: illita/muscovita. 

Tabela 3: Identificação mineralógica na fração argila do ponto 05, fracão argila, e sua respectiva 

mineralogia. 

amostra Minerais identificados nos difratogramas 

AM11_PT05 caulinita goethita Illita/muscovita Quartzo 

AM11_PT05_FRF caulinita goethita Illita/muscovita  

 

Como observado texturalmente o caulim de coloração avermelhado deve-se à presença de 

hidróxido de ferro na forma, onde o mesmo ocorre praticamente no contato com as lateritas formadas. 
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4.2. ANALISE QUIMICA 

A analise química apontou que os teores de SiO2 e Al2O3, são os principais constituintes dos 

argilominerais como caulinita e illita, e alguns minerais residuais como o quartzo.  

Tabela 4: Composição química dos principais óxidos identificados nas amostras. 

Amostras 

 

Al2O3 

(%) 

 

Fe2O3 

(%) 

 

SiO2 

(%) 

 

TiO2 

(%) 

K2O 

(%) 

 

P2O5 

(%) 

 

Perda 

Fogo 

(%) 

 

Outros 

(%) 

 

Am01_PT01 

 

19,20 

 

7,30 

 

62,44 

 

0,96 

 

0,77 

 

< 0,1 

 

8,83 

 

0,12 

 

Am02_PT01 

 

27,39 

 

0,58 

 
60,82 

0,90 

 

0,22 

 

< 0,1 

 

10,02 

 

< 0,1 

 

Am03_PT01 

 

15,96 

 

0,33 

 

77,16 

 

0,29 

 

< 0,1 

 

- 

 

6,14 

 

< 0,1 

 

Am11_PT05 

 

25,30 

 

0,43 

 

58,05 

 

0,88 

 

0,20 

 

<0,1 

 

9,87 

 

< 0,1 

 

 

O maior teor de SiO2 foi identificado na amostra Am03_PT01 onde, também, ocorre pela 

analise física a maior concentração de material tamanho areia (quartzo). Os maiores teores de Al2O3 

estão presentes nas amostras Am01_PT01, Am02_PT01 e Am11_PT05, que foram indicadas pela 

análise física como contendo em sua maior parte material tamanho silte e argila (caulinita e illita), 

constituindo o material argiloso do perfil.  

Na amostra Am01_PT01 ocorreu a maior concentração de Fe2O3, onde dar-se o material 

mosqueado (topo do perfil) por óxidos e hidróxidos de ferro com a presença de goethita. As analises 

química identificou, também, pequenos teores de TiO2 (0,96%), não detectado pelo difratômetro 

devido seu teor ser muito baixo, mas podemos inferir que este teoo está relacionado ao mineral 

Anatásio, pois este aparece nos trabalhos de (CPRM, 2008). 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Com os dados obtidos  pode-se esclarecer como está disposto o perfil caulinítico da formação 

Alter do Chão na área de estudo, quanto à granulometria, mineralogia e química. Pode-se evidenciar 

texturalmente níveis diferentes do mesmo, nível silte-arenoso e silte-argiloso. 

No nível silte-arenoso pode observar a presença de caulinita em sua maioria e em porcentagem 

menor illita/muscovita.  Evidenciou-se, também, a grande porcentagem de SiO2 , possivelmente, 

devido a maior concentração de quartzo observado pela granulometria e mineralogia . 

No saprólito fino, observou-se, dois níveis silte-argiloso com pouca presença de grânulos 

tamanho areia, evidenciando um maior desenvolvimento do perfil. Texturalmente designado por nível 

esbranquiçado e nível avermelhado.  O nível avermelhado ocorre pela presença de hidróxidos de ferro 

conforme indicado pela mineralogia e química, identificando o mineral goethita. 

Portanto o estudo nos mostrou um perfil imaturo, onde pode-se encontrar um saprólito grosso 

e um saprólito fino subdividido química e mineralogicamente. Este perfil permitiu a identificação dos 

argilominerais, caulinita, illita/muscovita. Também existe a presença de outros minerais como goethita 

e quartzo. A espectrometria de fluorescência detectou os constituintes químico referentes aos minerais 

caulinita(al2si2o5(oh)4), illita/muscovita (kal2(si3al)o10(oh)2, goethita(feo(oh), quartzo(sio2) e 

possivelmente anatásio (tio2), este ultimo não foi identificado na mineralogia devido sua presença ser 

pequena, ou seja, inferior a capacidade de detecção do difratômetro. 

Com a pesquisa foi possível compreender melhor a evolução química, física e mineralógica da 

unidade argilosa e seu comportamento quanto à atuação do intemperismo  na região. 
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7. CRONOGRAMA EXECUTADO 

Nº Descrição Ago 

2011 

Set Out Nov Dez Jan 

2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento 

Bibliográfico 

    x x x x x x x x 

2 Trabalho de campo      x       

3 Preparação das Amostras      x x      

4 Análises físicas      x x x     

5 Análises químicas      x x x x x   

6 Análise mineralógica       x x x x   

7 Interpretação dos dados        x x x x  

8 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final  

          x x 

9 Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso  

           x 

 

OBS: O cronograma executado refere-se a partir da substituição do bolsista, sendo que a partir o 

mesmo foi totalmente executado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


