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RESUMO 
Em cortes de estradas ao longo das rodovias estaduais AM-010, AM-330 e AM-363, no 

percurso entre as cidades de Manaus-Itacoatiara-Silves, estão expostos diversos depósitos de caulins, 

na forma de perfis saprolíticos originado da alteração das rochas sedimentares pertencentes à formação 

Alter do Chão.  

A ideia de se estudar estes depósitos veio da necessidade de se conhecer e complementar 

alguns trabalhos já desenvolvidos, quanto à gênese do caulim com o intuito de aplicação na indústria.  

Em campo observa-se que os perfis estudados subdividem-se em níveis ou horizontes, 

diferenciados, preferencialmente, pela coloração, textura e estruturas presentes. A partir desta 

subdivisão classificaram-se níveis cauliníticos como: caulim areno-silto-argiloso, areno-argilo-siltoso, 

silto-areno-argiloso e argilo-areno-siltoso. 

Esta pesquisa de iniciação científica visou, portanto, caracterizar os depósitos, quanto a 

mineralogia e granulometria, com o objetivo de se ter um melhor conhecimento de uma matéria prima 

utilizada nas indústrias cerâmicas regionais. Para esta caracterização utilizou-se dois métodos: Para a 

Difratometria para identificação mineralógica, tendo como resultado a identificação dos argilominerais 

caulinita e illita, além de quartzo, goethita e anatásio. Na análise granulométrica utilizou-se o método 

da pipetagem e granulometria a laser no qual resultou em diferentes tamanhos das partículas, desde a 

fração areia a argila ao longo dos perfis. Os estudos tiveram como resultado um melhor detalhamento 

dos perfis in situ e horizontes investigados, principalmente, quanto a granulometria e mineralogia, 

sabendo-se que ainda há necessidade de outras informações e pesquisa para melhor aprimoramento do 

tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................................................ 3 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 6 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................ 7 

2.1 Mapa de localização ................................................................................................................ 8 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................................... 9 

3.1 Analise Granulométrica ........................................................................................................... 9 

3.2 Analise Mineralógica .............................................................................................................. 9 

 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................. 10 

4.1 Análise Granulométrica ......................................................................................................... 10 

4.2 Analise Mineralógica ............................................................................................................ 13 

 

5. CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 17 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .......................................................................................... 18 

 

7. CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa de Localização. .............................................................................................................. 8 

 

Tabela 1: Identificação e localização das amostras. .............................................................................. 10 

 

Figura 2: Resultados das analises granulométricas das amostras A4, A5, A6, A7, A8 e A9 do ponto 03.

 ............................................................................................................................................................... 11 

 

Figura 3: Resultados das analises granulométricas das amostras A14, A15 e A16 ponto 04. .............. 11 

 

Figura 4: Resultados das analises granulométricas das amostras A17, A18, A19 e A20 do ponto 05. 12 

 

Figura 5: Resultados das analises granulométricas das amostras A21, A22 e A23 do ponto 06. ......... 12 

 

Figura 6: A - Perfil esquemático do Ponto 03, B - gráficos de difratrometria Totais, C – gráficos de 

difratometria fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, An: anátasio. ..... 13 

 

Figura 7: A - Perfil esquemático do ponto 04, B - gráficos de difratrometria Totais, C – gráficos de 

difratometria fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, An: anátasio. ..... 14 

 

Figura 8: A - Perfil esquemático do ponto 05, B - gráficos de difratrometria Totais, C – gráficos de 

difratometria fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, Ill: Illita. ............ 15 

 

Figura 9: A - Perfil esquemático do ponto 04, B - gráficos de difratrometria Totais, C – gráficos de 

difratometria fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita. ........................... 16 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para efeito desta pesquisa, considera-se argila como sendo um produto de granularidade fina 

menor que 2µm, que ocorre à superfície ou próximo da superfície da crosta terrestre. Considera-se, 

também, resultante da alteração mecânica ou química de rochas por efeito da atuação de processos 

meteóricos ou deutéricos, produto que tanto pode ser residual como depositado. Todavia, a argila é um 

produto muito variado em termos de gênese, textura, composição e propriedades tecnológicas, fatos 

que condicionam as suas aplicações potenciais e efetivas (GOMES, 2002). 

As condições climáticas da região Amazônica, quente e úmido, favorecem a atuação de 

processos de intemperização das rochas e lixiviação dos elementos químicos presentes, 

principalmente, intemperismo do tipo químico devido a uma maior circulação de água no sistema.  Os 

depósitos de caulim, materiais investigados, são originados desses processos intempéricos nas fácies 

silto-argilosas da formação Alter do Chão, que se diferenciam, entre si, por características 

morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. Algumas de suas maiores exposições ocorrem ao 

longo da AM-010, rodovia que interliga Manaus a  Itacoatiara, parte da área definida para estudo.   

Como objetivo geral, o projeto visou uma caracterização física e mineralógica desses materiais 

expostos em alguns afloramentos da  área de estudo. E como objetivo específico buscar um melhor 

entendimento dos perfis lateríticos in situ desenvolvidos sobre a formação Alter do Chão e, tentar 

correlacioná-los, em relação às fácies sedimentares. Para poder alcançar os objetivos foram utilizados 

os seguintes métodos: Revisão bibliográfica, análise macroscópica em campo e coleta de amostras, 

análises mineralógicas, granulométricas e interpretação dos dados para confeção de relatório 

necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 De acordo com Gomes (1988), a argila é um produto geológico de ocorrência generalizada e 

ocorre, particularmente, na superfície ou próximo da crosta terrestre  formando-se, essencialmente, nas 

interfaces da crosta com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera.  

Os minerais argilosos ocorrem em rochas sedimentares de litologias diversas e com idades que 

vão do Proterozóico ao Cenozóico; como também, em rochas metamórficas de baixo e elevado grau de 

metamorfismo e, ainda em rochas ígneas, como produto de alteração meteórica e/ou deutérica de 

minerais primários. 

A formação Alter do Chão, unidade geológica principal de estudo, reúne fácies sedimentares 

representadas por arenitos feldspáticos a cauliníticos, caulim, quartzo arenitos  e subordinados siltitos, 

argilitos e arenitos conglomeráticos. De acordo com Vieira (2002), estruturas sedimentares dos tipos 

cruzadas acanaladas, tabulares e tangenciais, estratificação e laminação plano-paralela e cruzada e 

acamamento maciço encontram registro nos arenitos. A laminação plano-paralela é comum para o 

material pelítico. Duas principais associações de fácies corroboram para depósitos sedimentares 

formados em ambiente fluvial do tipo Braided, caracterizada por depósitos de canal e outra por 

depósitos de inundação. 

Costa (1997) reconhece que 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, notadamente nas barrancas de rios, igarapés e cortes de estrada. Contudo, em muitos 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. 

A figura 1 mostra a localização da área de estudo, com visualização dos pontos visitados em 

corte das estradas AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e AM-363 (Itapiranga - Silves). A figura também 

ilustra a área de abrangência da formação Alter do Chão no norte do Amazonas representada 

litologicamente por arenitos argilosos esbranquiçados, cremes a amarelados, médios a grossos, 

friáveis, que às vezes se sobrepõe a níveis métricos de um argilito maciço avermelhado. O pacote 

sedimentar apresenta acamamento horizontalizado e, normalmente, os arenitos exibem estratificação 

cruzada tabular.  Na base desse arenito e em contato com a fácies argilosa (argilito avermelhado, 

maciço), aparecem bolsões centimétricos de argila caulinítica (Clay balls), esbranquiçada, indicativas 

de um retrabalhamento da unidade subjacente. Na fácie arenosa desenvolve um perfil laterítico 

truncado (CPRM,2008).           
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2.1 Mapa de localização  
Mapa demonstrando a geologia regional e pontos visitados para desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 1: Mapa de Localização. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Durante o levantamento de campo foram visitados 6 diferentes pontos e coletada amostras ao 

longo da AM-010, AM-330 e AM-363  rodovias que interligam Manaus a Itacoatiara e Silves no 

estado do Amazonas (ver figura 1). Os pontos de coletas estão dispostos em cortes de estradas e 

voçorocas ao lado das respectivas rodovias. Estes locais de coleta foram escolhidos devido à facilidade 

da amostragem e, também, por apresentar perfis in situ com boa exposição horizontes bem espessos. 

Essas amostragens foram realizadas em pontos específicos ao longo das rodovias identificadas, para se 

tentar observar a variação das características físico-mineral dos materiais nos perfis. 

As amostras foram coletadas de forma manual, utilizando-se martelo geológico, pás e, sacos 

plásticos. Foram coletados, em media, 1 kg de material de cada amostra. A espessura dos estratos nos 

perfis  foram medidos com trenas, tanto no seu diâmetro total como na variação de cada camada.  

Em laboratório, as amostras foram secas a temperatura 105ºC, critérios de preparação de 

amostras argilosas estabelecidas por Gomes ( 2002). Inicialmente, adicionou-se água oxigenada para 

retirar resíduos orgânicos para diminuir o nível de contaminantes. Posteriormente, as amostras foram 

quarteadas e parte destas, destinadas para análise granulométrica e mineralógica e outra guardada para 

eventualidades. 

3.1 Analise Granulométrica 

Separou-se, em média, 100 gramas de cada amostra em um Becker e  em seguida adicionou 

100 ml de defloculante (metáfosfato de sódio) 45,7g/litro para desagregação das partículas, deixando 

repousar esta solução por 24h. O próximo passo foi agitar as amostras em agitador magnético, para 

que pudessem ser peneiradas posteriormente. 

No método de peneiramento utilizou-se as peneiras de abertura de malha 1mm e 63µm. O 

material que ficou retido na peneira de 1mm foi denominado de areia media a grossa. O material retido 

na peneira de 63µm foi denominado areia fina e o material passante nesta peneria foi denominado de 

silte e argila. Posteriormente, este material menor que 63µm, foi levado ao Laboratório de 

Sedimentologia da CPRM para o ensaio  granulométrico em um granulômetro a laser de marca 

Mastersizer 2000, com o intuito de se conhecer o teor, em porcentagem, do matéria investigado quanto 

a suas diversas textura, além de verificar o tamanho das partículas.  Com os resultados 

confeccionaram-se os gráficos.  

3.2 Analise Mineralógica 

Para a 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 uma porta amostra. Na segunda utilizou a fração argila que 

passou na peneira 63µm, e utilizando uma lâmina de vidro preparou-se a amostra, que posteriormente 
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secou à temperatura ambiente e em seguida analisadas pelo difratômetro de marca Shimadzu XRD – 

6000 no laboratório de Técnicas Mineralógicas do DEGEO-UFAM. A resposta da leitura no 

equipamento gera um gráfico denominado difratograma, daí onde são extraídas as informações de 

identificação dos minerais com base em um banco de dados instalado no computador  na forma de um 

software que acompanha o equipamento. 

Com os resultados foram confeccionados perfis diferenciando os pacotes quanto a 

identificação mineralógica e granulométrica. 

4. RESULTADOS 

Os resultados do trabalho foram obtidos através de um conjunto de dados: coleta de amostras 

de materiais, observação dos horizontes saprolíticos e pelas analises empregadas. Em campo foram 

observados 6 perfis, dos quais foram utilizadas no relatório somente as amostras coletadas nos pontos  

3, 4, 5 e 6 para elaboração dos perfis, já que os pontos 1 e 2  não apresentaram características 

macroscópicas visualmente boas. 

Tabela 1: Identificação e localização das amostras. 

Pontos de 

amostragem 

Localização dos 

perfis  

Coordenada Coordenada Denominação da amostra 

Coletadas 

PONTO 1 AM-010 KM 45 02º46’02.7” S 59º55’20.3”W A1, A2 

PONTO 2 AM-010 KM 78 02º41’52.7”S 59º41’49.2’W Sem coleta 

PONTO 3 AM-010 02º41’36.9”S 59º31’45.2”W A4, A5, A6, A7, A8 e A9 

PONTO 4 AM-010 02º52’47.8”S 59º21’39.9”W A13, A14, A15 e A16 

PONTO 5 AM-330 KM 05 02º45’16.4”S 58º10’56.6”W A17, A18, A19 e A20 

PONTO 6 AM-363 KM 80 02º42’54.8”S 58º17’40.4”W A21, A22 e A23. 

4.1 Análise Granulométrica 

Pelos resultados das analises granulométricas pode-se dizer que os horizontes saprolíticos 

estudados apresentam, em sua maioria, textura arenosa, salvo algumas exceções onde é constituído de 

material silto - argiloso. 

No Ponto 3 identificou-se níveis granulométricos com diferenças gradacionais como pode-se 

observar na figura 2. Observou-se também, em campo, estratificações plano paralelas de baixo ângulo 

e de alto ângulo, níveis erosivos em porções diferentes do pacote. Neste afloramento foram coletadas 

seis amostras representativas e posteriormente confeccionado, com base nas análises granulométricas, 

um perfil estratigráfico. Neste perfil observa-se que as amostras A4, A5, A6, A7 apresentam texturas 

areno-silte-argiloso. Já nas amostras A8 e A9 o material apresentou uma redução quanto ao tamanho 

dos grãos sendo caracterizada, portanto, como silto-areno-argiloso. 
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Figura 2: Resultados das analises granulométricas das amostras A4, A5, A6, A7, A8 e A9 do ponto 03. 

O quarto ponto visitado visualiza-se um perfil com, aproximadamente, de 7 metros de altura. 

Neste local, os horizontes litológicos foram diferenciados quanto a coloração dos estratos, as 

espessuras das camadas e tipo de estratificações encontradas. Neste perfil foram coletadas quatro 

amostras A13, A14, A15 e A16, onde as características granulométricas podem ser visualizadas nos 

gráficos da figura 3. Na base do perfil observa-se um argilito tabular com espessura de 20cm,  na 

camada seguinte identificou-se um material arenoso de granulometria fina e coloração amarelada, 

além de alguns grânulos de caulim. Na camada seguinte, onde a amostra A14 foi coletada, se 

identificou um material areno-silto-argiloso com uma coloração esbranquiçada medindo, 

aproximadamente, 1,20m de espessura. Já na amostra A15 foi identificada uma textural areno-silto-

argiloso apresentando uma coloração acinzentada para o material amostrado. Na amostra A16 

identificou-se um material de cor avermelhada e textura areno-silto-argiloso. No restante do perfil 

observa-se intercalações de materiais de cor avermelhada e esbranquiçada. 

 

Figura 3: Resultados das analises granulométricas das amostras A14, A15 e A16 ponto 04. 

No ponto cinco  tem-se um afloramento com 3,0 metros de espessura e de onde coletou-se as 

amostras A17 , A18, A19 e A20. As mudanças texturais para este pacote podem ser vistas na figura 4. 

As amostras A17 e A18 mostraram-se  homogêneos, quanto a granulometria, destacando-se uma 

textura areno-silto-argiloso, de coloração vermelho intenso. Já para a amostra A19 o material 

apresentou-se muito mais arenoso, cor avermelhada e com baixo teor de silte e argila, onde a 

quantidade de argila supera a de silte (ver figura 4). Na amostra A20 à 2.02 m de altura da 
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base,visualizou-se um material amarelado bastante oxidado com coloração roxa. Evidencia-se uma 

granulometria areno-silte-argiloso com uma concentração de pedras de ferro sobrejacente a camada 

anteriormente citada. 

 

 

Figura 4: Resultados das analises granulométricas das amostras A17, A18, A19 e A20 do ponto 05. 

No sexto e último ponto, observa-se um afloramento de caulim com espessura de 5,40m a 

apartir da superfície  e, onde coletou-se 3 amostras distintas: A21, A22 e A23. Na A21 observou-se 

uma quantidade menor de grânulos tamanho areia e maior de grãos na fração argila com teor de 

28,57% (ver figura 5). Este material apresentou coloração esbranquiçada, indicando a cor 

predominante nos depósitos de Caulim. Na amostra A22, identificaram-se esferas concêntricas de 

argilas ou bolsões argilosos de, aproximadamente, 5 a 10 cm de diâmetro. Na amostra A23 novamente 

encontra um material de granulação fina onde em sua maioria contem teor de 37,96% de argila e 28, 

82% de silte.  

 

Figura 5: Resultados das analises granulométricas das amostras A21, A22 e A23 do ponto 06.   
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4.2 Analise Mineralógica 

A análise mineralógica teve como objetivo principal identificar os minerais constituintes do 

pacote de alteração formação Alter do Chão, conhecer sua distribuição nos perfis e possibilitar 

identificar uma evolução mineralógica ao longo deste perfil. 

No perfil 3 construído a partir das observações e análises amostrais do Ponto 3, já referenciado 

no texto, observa-se que os minerais identificados  pouco variam , identifica-se apenas uma pequena 

diferença na cristalinidade dos mesmos. Nos difratogramas da figura 6 visualiza-se que os picos, que 

medem a cristalinidade dos minerais, são de alta intensidade e simétricos, como, por exemplo o 

quartzo e a caulinita presente ao longo do perfil. Outro mineral presente é o anatásio (TiO2) 

visualizada, na fração argila, em  duas amostras: A7 e A6. 

 

 

Figura 6: A - Perfil esquemático do Ponto 03, B - gráficos de difratometria Amostra Total, C – gráficos de difratometria 

fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, An: anátasio. 
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No perfil construído a partir das observações referentes ao Ponto 4 (ver Figura 7), encontra-se 

identificados os mesmos minerais do Ponto 3, também, com uma boa cristalinidade, tanto nas 

caulinitas quanto no quartzo. Observa-se  a presença dos minerais goethita e anátasio. Nas amostras 

A12 e A15 na fração argila, diferente dos outros pontos, observa-se serem de mineralogia monofásica 

coma presença única da caulinita com picos bem pronunciados, marcando o caráter caulinítico puro 

deste perfil. 

 

Figura 8: A - Perfil esquemático do ponto 04, B - gráficos de difratometria Amostra Total, C – gráficos de difratometria 

fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, An: anátasio. 
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Já no perfil 5 (ver Figura 9), foi encontrado um pico nos difratograma diferente dos outros 

perfis. Este Pico está relacionado à presença do argilomineral illita, principalmente na amostra A20 

onde a mesma pode-se ser formada a partir da alteração intemperica de micas, provavelmente 

relacionado à rocha parental. Evidencia-se, também, na parte superior do perfil a presença de pedras 

de ferro formado por óxidos e hidróxidos de ferro, caracterizando este perfil como um perfil mais 

maturo, ou seja, mais desenvolvido quanto a sua evolução mineralógica. 

 

Figura 10: A - Perfil esquemático do ponto 05, B - gráficos de difratometria amostra Total, C – gráficos de difratometria 

fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita, Ill: Illita. 
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No último perfil mostrado na figura 9, relacionado ao Ponto 6,  identificou-se, a partir dos 

difratogramas, os minerais caulinita, quartzo e goethita , evidenciando que a mineralogia da formação 

Alter do Chão nos perfis estudados não se diferenciam tanto, quando comparado os diversos perfis 

estudados na área de pesquisa. 

 

 

Figura 11: A - Perfil esquemático do ponto 04, B - gráficos de difratometria amostra Total, C – gráficos de difratometria 

fração argila;  com os minerais k: caulinita, Q: quartzo, Go: goethita. 
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5. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados alcançados na pesquisa pode-se concluir que os horizontes saprolíticos, 

material de alteração da formação Alter do Chão são constituídos por sedimentos inconsolidados em 

sua maioria tamanho areia e, em menor proporção silte e argila. Esta baixa variação granulométrica 

reflete as rochas parentais, que comportam pouca variação em termos de tamanho de grão. Observa-se 

uma leve mudança cíclica nas intercalações das camadas, ora material grosso e ora material mais fino 

(granulo crescência e granulo decrescência) devido a uma mudança de energia do ambiente 

deposicional. Somente  no perfil seis evidencia-se  um material de textura mais fina comparado com 

todos os outros perfis estudados, em geral apresentando uma maior quantidade de silte e argila. 

Já a composição mineralógica dos materiais estudados indica, em geral, uma forte similaridade 

entre os perfis¸ indicando que os mesmos derivaram da alteração de rocha comum, ou sejam mesmo 

pacote sedimentar, tipo arenitos, siltitos e argilitos micáceos, e de perfis lateríticos demonstrados pela 

presença de goethita e anatásio que ocorrem em todos os perfis, mesmo que a quantidade desses 

minerais sejam diferentes. 

Com relação às analises mineralógicas verificou-se que o quartzo e a caulinita são os minerais 

predominantes nos perfis estudados, porém, pôde se identificar, em menor quantidade,o argilomineral 

illita demonstrada na amostra A20 do perfil cinco. Identificam-se, também as presenças de minerais 

como goethita e anatásio em todos os perfis.  O aparecimento da goethita pode está vinculada no perfil 

intempérico à proximidade com zonas lateríticas ou concentrações de ferro devido à influência do 

nível freático, demonstrada principalmente no perfil do Ponto cinco. 

O material encontrado no perfil seis, por apresentar forte conteúdo de argila, foi relacionado 

como o mais provável para compor matéria prima cerâmica. Isso ocorre devido a sua melhor 

homogeneidade em relação a sua característica silto-argilosa, menor concentração de quartzo e 

goethita, que vem a influenciar na utilização desse material. Para afirmar que este material será 

utilizado com êxito, se faz necessário uma caracterização tecnológica desses materiais, não sendo o 

objetivo da pesquisa. 

A correlação das fácies litológicas fica comprometida, pois os minerais que se identificaram 

são minerais comuns na formação Alter do Chão. Sendo necessário um estudo abrangente nas 

estruturas dos materiais encontrados, tanto em campo, através de análise estratigráfica e estudo dos 

processos deposicionais e, em laboratório como a micromorfologia e cristalinidade dos grãos, 

porcentagem dos minerais nas amostras e a composição química dos mesmos.  
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