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Análise Mineralógica, Estrutural e 1 
Tecnológica de Caulins da Formação Alter 2 

do Chão na Porção Nordeste do Amazonas. 3 

Mineralogical, structural and technological 4 
analysis kaolins of the alter do chão formation 5 

in the amazon northeast portion. 6 

RESUMO 7 

O estudo visa à caracterização e quantificação 8 
mineralógica e tecnológica de alguns tipos de 9 

caulins da região NE do estado do Amazonas, 10 
bem como a determinação da distribuição do 11 
íon ferro no minério. Na área da pesquisa, são 12 

encontradas exposições da formação Alter do 13 
Chão lateritizadas, a qual hospeda depósitos de 14 
caulim e espodossolos de areias brancas 15 
desferrificadas. Os depósitos de caulim na 16 

região ocorrem nos horizontes inferiores dos 17 
perfis lateríticos e foram desenvolvidos a partir 18 

do Paleógeno. Para se estudar as propriedades 19 
físicas e químicas dos caulins da região, foram 20 

realizadas análises químicas, físicas e 21 
mineralógicas, através das técnicas de 22 
difratometria de raios-X (DRX), fluorescência 23 

de raios-X (FRX), microscopia eletrônica de 24 
varredura (MEV), separação granulométrica e 25 

magnética e, alvejamento químico, observando 26 
assim o comportamento do material e sua 27 

composição. A identificação das fases 28 
minerais através da interpretação dos 29 
difratogramas apresentaram picos 30 

característicos da caulinita, secundariamente, 31 
de quartzo e goethita e como mineral traço 32 

anatásio em algumas amostras.  Na análise 33 
química observa-se que os óxidos 34 

predominantes são SiO2 e Al2O3 corroborando 35 
com a identificação mineralógica. Os dados 36 
cristalográficos, indicaram que a taxa de 37 
deformação, pode está relacionada ao tamanho 38 

do cristalito e à presença do íon Fe, na estrutura 39 
octaédrica ou nos interstícios da caulinita, 40 
sugerindo-se que este elemento químico 41 

deformou a estrutura cristalina das argilas. Nas 42 
análises utilizando o MEV foi possível 43 
observar cristais com formatos irregulares e 44 
pseudohexagonais, confirmando assim, 45 
interação com o desordenamento estrutural do 46 

mineral e sua deformação. Com os ensaios de 47 
alvejamento químico, os resultados foram 48 
considerados satisfatórios, pois os caulins 49 

tiveram seus valores de índice alvura 50 

aumentados entre 0,72%, 4,36% e 5,15%.  51 

Palavras chave: Caulinitas; Formação Alter do 52 

Chão Bacia do Amazonas; Caracterização. 53 

ABSTRACT 54 

The study aims to characterize and 55 

mineralogical and technological quantification 56 
of some types of kaolin of the state of 57 
Amazonas NE region as well as the 58 
determination of iron ion distribution in the 59 
ore. In the area of research, exhibitions are 60 

found in Alter do Chão lateritizadas formation, 61 

which hosts kaolin deposits and Spodosols 62 
desferrificadas of white sand. kaolin deposits 63 

in the region occur in the lower horizons of 64 
lateritic profiles and were developed from the 65 
Paleogene. To study the physical and chemical 66 

properties of the kaolin in the region, chemical, 67 
physical and mineralogical analyzes were 68 
performed through the diffraction techniques 69 

of X-ray (XRD), fluorescence X-ray (XRF), 70 
scanning electron microscopy (MES), particle 71 

size and magnetic separation and chemical 72 
bleaching, thus observing the behavior of the 73 
material and its composition. The 74 

identification of mineral phases through the 75 

interpretation of diffraction patterns showed 76 
characteristic peaks of kaolinite, secondarily, 77 
quartz and goethite and anatase as a trace 78 

mineral in some samples. In the chemical 79 
analysis it was observed that the predominant 80 

oxides are SiO2 and Al2O3 corroborating the 81 
mineralogical identification. Crystallographic 82 
information indicated that the strain rate, could 83 
be related to the crystallite size and the 84 

presence of Fe ions in octahedral interstices in 85 
the structure or kaolinite, suggesting that this 86 
chemical element deformed crystal structure of 87 

clay. In the analyzes using the SEM was 88 
possible to observe crystals with irregular 89 
shapes and pseudohexagonais, thus confirming 90 
the interaction with the structural mineral and 91 

disordering its deformation. With chemical 92 
bleaching tests, the results were satisfactory, as 93 
kaolins had their increased brightness index 94 

values of 0.72%, 4.36% and 5.15%. 95 

keywords: Kaolinite; Alter do Chão 96 

Formation; Amazon basin; Characterization. 97 
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INTRODUÇÃO 98 

O caulim é uma rocha sedimentar 99 
argilosa, onde o seu mineral constituinte é o 100 
argilomineral caulinita além de outros minerais 101 
como o quartzo, mica, goethita, anatásio dentre 102 
outros. Estes minerais variam conforme a 103 

origem geológica da argila, que podem ser 104 
duas: sedimentar e residual.  105 

O caulim residual é formado a partir da 106 
decomposição de rochas feldspáticas sob a 107 
ação hidrotermal ou do intemperismo químico 108 

e físico, e sendo composto pelos mesmos 109 
produtos de decomposição de rochas 110 
feldspáticas.  111 

Os caulins sedimentares, além de serem 112 
de origem de decomposição das rochas 113 
feldspáticas ocasionadas pelos processos 114 
intempéricos, sofrem ação de agente de 115 
transporte, e que nas regiões tropicais esse 116 

agente é a água da chuva e dos rios. Esses 117 

caulins normalmente apresentam 118 
granulometria inferior a aquela observada para 119 

caulins residuais, isso ocorrendo devido a sua 120 
cominuição devido ao transporte.  121 

Segundo Resende et al. (1997), nos 122 

depósitos tropicais úmidos os óxidos de ferro 123 
são de ocorrência abundante. Esse ferro 124 

presente em caulins pode ser encontrado na 125 
forma de compostos de ferro externos à 126 

caulinita ou ainda dentro da estrutura da 127 
caulinita em posição octaédrica ou tetraédrica. 128 

Tais elementos podem ser encontrados nas 129 
estruturas dos minerais, através das trocas 130 
iônicas, como disperso na superfície e/ou nos 131 
horizontes saprolíticos em forma de minerais 132 

como goethita e hematita. As propriedades 133 
estruturais e a alta área superficial conferem 134 
aos argilominerais grande capacidade como 135 
adsorvente de várias espécies presentes no 136 
meio, como ânions, moléculas orgânicas e 137 

metais (Cornell & Schwertmann 2003).  138 
Uma grande variedade de produtos 139 

industriais tem o caulim em sua composição, 140 
destacando-se seu uso na produção de 141 
Cerâmica Branca, na Fabricação de Papel, em 142 
Formulações de Borracha, Tintas, Plásticos e 143 
de Tecidos. Devido a problemas 144 

principalmente relacionados com a coloração, 145 
o caulim deve possuir baixa concentração de 146 
ferro para ser aplicado nestes processos 147 

industriais. Esta restrição leva a maioria das 148 

mineradoras a efetuar o beneficiamento 149 
químico do caulim lavrado, visando sua 150 

adequação às necessidades industriais.  151 
Defeitos na estrutura podem ser 152 

causados pela substituição de íons, pela 153 
presença de íons intersticiais, vacância e outros 154 

defeitos eletrônicos (Plançon & Pacharie 1990, 155 
Apud, Monteiro et al. 2007) relacionados à sua 156 
gênese. O ferro, abundante no ambiente 157 
intempérico, é o principal íon que pode afetar 158 
o grau de ordenação de uma estrutura cristalina 159 

substituindo o alumínio nos sítios octaédricos. 160 
A identificação e quantificação do 161 

elemento ferro em caulins dentro e fora da 162 
estrutura cristalina é importante porque explica 163 

como e porque alguns caulins apresentam 164 
coloração diferenciada, sendo alguns mais 165 
brancos, outros mais escuros e como o mesmo 166 
poderá ser beneficiado e provável aplicação. 167 

Os resultados podem demonstrar, também, o 168 
teor de ferro que pode ser eliminado através do 169 
beneficiamento químico e o teor que 170 

permanece firmemente ligado na estrutura 171 

cristalina do caulim.   172 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  173 

A Bacia do Amazonas limita duas 174 

principais áreas de embasamento rochoso no 175 

interior do Cráton Amazônico, cujas idades 176 
têm sido estabelecidas no intervalo Arqueano - 177 
Proterozóico: ao norte, o Escudo das Guianas, 178 

e a sul, o Escudo Brasil – Central. Envolve uma 179 
área de aproximadamente 480.000 km2 que 180 

atravessa os estados do Pará a leste e 181 
Amazonas a oeste. 182 

No Mesozoico, durante o 183 
desmembramento dos continentes sul-184 
americano e africano, ocorreram eventos de 185 
magmatismo básico e de sedimentação. A 186 
reativação de falhas NW-SE veio culminar 187 

com a deposição dos sedimentos da formação 188 
Alter do Chão no Cretáceo Superior 189 

(Wanderley Filho 1991). 190 
Devido à dificuldade de acesso, 191 

desenvolvimentos de solos espessos que 192 
ocorrem graças ao intenso intemperismo 193 
químico e físico atuante, e de uma densa 194 

cobertura vegetal, são poucas as áreas 195 
possibilitam observar as relações 196 
estratigráficas da região, na qual está exposto 197 

o empilhamento estratigráfico que compõe 198 
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rochas Paleoproterozóicas e Fanerozoicas. 199 
Devido a pavimentação das rodovias BR-174 e 200 

AM-010 novas vicinais foram abertas e 201 
expuseram melhor as relações 202 
litoestratigráficas e estruturais entre os 203 
diferentes tipos rochosos, favorecendo o 204 

aprofundamento nas investigações geológicas 205 
na região. 206 

Formação Alter do Chão  207 

Na área da pesquisa, são encontradas 208 
exposições da formação Alter do Chão 209 
lateritizadas, a qual hospeda depósitos de 210 
caulim e espodossolos de areias brancas 211 

desferrificadas. Segundo Costa & Moraes 212 
(1997), os depósitos de caulim na região 213 
ocorrem nos horizontes inferiores dos perfis 214 
lateríticos e foram desenvolvidos a partir do 215 

Paleógeno.  216 
Cabe à Formação Alter do Chão o 217 

registro do “embasamento sedimentar” da área 218 
de estudo. A unidade tem ampla distribuição 219 

ao norte da calha do rio Amazonas onde 220 
comparecem os baixos cursos dos rios Preto da 221 

Eva, Urubu e Uatumã, bem como ao sul da 222 
calha do rio Amazonas, no interflúvio Maués – 223 
Açu/Parauari – Cicantá.  .   224 

Segundo Costa (1991), grande parte dos 225 

afloramentos da Formação Alter do Chão 226 
apresenta-se na forma de perfis lateríticos 227 
imaturos, cuja espessura varia de alguns 228 

metros a dezenas de metros. Contudo, em 229 
muitos casos, o registro do horizonte 230 

saprolítico na base do perfil, possibilita a 231 
identificação da unidade rochosa, uma vez que 232 

são ainda identificadas nesta zona muitas das 233 
características mineralógicas e estruturais 234 
originais da rocha, como arenitos cauliníticos 235 
esbranquiçados, às vezes creme, amarelados 236 
ou arroxeados, finos a grossos e friáveis. Por 237 

vezes ocorrem argilitos cauliníticos 238 

esbranquiçados a avermelhados.   239 

LOCALIZAÇÃO 240 

 241 
A área de estudo localiza-se no estado do 242 

Amazonas e engloba três afloramentos: o 243 
primeiro está localizado na margem esquerda 244 
do igarapé Cabeça Branca no km 45 da BR-245 
174, entre os municípios de Manaus e 246 
Presidente Figueiredo, com coordenadas 247 
geográficas: S 02°35’01,2’’; W 60°01’51,3’’. 248 

O segundo está localizado na margem direita 249 
da rodovia AM-010, entre os municípios de 250 

Rio Preto da Eva e Itacoatiara, com 251 
coordenadas geográficas: S 02°52’49,7” e W 252 
59°21’38,1” e, o terceiro afloramento 253 
estudado, localiza-se na rodovia AM-363 com 254 

coordenadas: S 02°42’54,8” e W 58°17’40,4” 255 
entre os municípios de Silves e Itapiranga. 256 

METODOLOGIA 257 

A coleta de material ocorreu nos perfis 258 
intempéricos cauliníticos (figura 1), sendo 259 
formados por horizontes ora grosso ou fino, 260 
ora argiloso ou arenoso, dentro do mesmo 261 

pacote saprolítico. Estes afloramentos estão 262 
expostos em cortes de rodovias, ramais e 263 
voçorocas.  As amostras CBNARG, WP01 e 264 
WP03 foram coletadas de horizontes 265 

saprolíticos finos, ondes estes estão descritos 266 
como caulins de granulometria fração fina. Já 267 
a amostra CBNARE foi coletada no horizonte 268 
saprolítico grosso, onde predomina uma 269 

granulometria com tamanhos de partículas 270 
grossa, com proporção maior de material 271 

tamanho areia. 272 
 273 
 274 

 275 

Figura 1: Perfil saprolítico caulinítico da Formação Alter do 276 
Chão. 277 

 278 

Posteriormente à coleta, as amostras já 279 

no laboratório, foram secas e moídas e 280 
separadas em alíquotas para serem utilizadas 281 
nas análises. 282 

Para se estudar as propriedades físicas e 283 
químicas dos caulins da região, foram 284 

realizadas análises químicas, físicas e 285 
mineralógicas, através das técnicas de 286 
difratometria de raios-X (DRX), fluorescência 287 
de raios-X (FRX), microscopia eletrônica de 288 
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varredura (MEV), separação granulométrica e 289 
magnética e, alvejamento químico, observando 290 

assim o comportamento do material e sua 291 
composição. 292 

Análise granulométrica 293 

Como já descrito anteriormente, os perfis 294 

intempéricos da Formação Alter do chão são 295 

divididos em dois horizontes: saprólito fino de 296 

espessura centimétrica a métrica e saprólito 297 

grosso de espessura métrica a decamétrica. A 298 

separação granulométrica teve o intuito de 299 

identificar a evolução granulométrica, tendo 300 

como respostas os teores de argila, silte e areia 301 

presentes em cada fase do perfil. Com a 302 

separação de material argila de material 303 

tamanho areia, pode-se preparar o material 304 

para as seguintes etapas como: separação 305 

magnética e alvejamento químico.  306 

Com os dados granulométricos de cada 307 

amostra elaborou-se uma tabela e histograma 308 

para ter uma visualização dos tamanhos dos 309 

grãos em conjunto. 310 

Primeiramente as amostras foram 311 
quarteadas e pesadas em balança analítica. O 312 
método de peneiramento utilizou-se de 313 
peneiras de 325 mesh (0,044 mm) e 100 mesh 314 
(0,125 mm). O material que ficou retido em 315 

cada malha da peneira foi seco e pesado e com 316 
estes dados foi elaborado os histogramas e 317 

gráficos.  318 

Análise mineralógica por DRX 319 

 Para a identificação mineralógica as 320 
amostras foram analisadas por difratometria de 321 

raios-X. Foram destorroadas e em seguida 322 
confeccionadas as lâminas por pressão em um 323 
porta-amostra. As lâminas fração fina e 324 
amostra total orientada, foram analisadas pelo 325 
difratômetro Shimadzu XRD – 6000, com 326 

radiação CoKα, monocromador de grafite e 327 
operado a 40 kV e 25 mA. Na análise por DRX, 328 
utilizaram-se irradiações angulares de 5° a 329 
60°2θ, com intervalo de 0,02°2θ a cada 330 

minuto. 331 

Análises cristalográficas por refinamento 332 

pelo método de Rietveld 333 

O método de Rietveld foi utilizado para 334 
quantificar as fases minerais, auxiliado pelo 335 

software livre MAUD e dados cristalográficos 336 
pelo www.portaldapesquisa.com.br/database 337 
da CAPES e, redirecionado para o diretório 338 
http://bdec.dotlib.com.br), do banco de 339 
estruturas cristalinas. Para ter-se certeza da 340 

acurácia do refinamento, foram observados os 341 
índices R e a linha de diferença S, sendo esta a 342 
proximidade dos difratogramas observados 343 
(práticos) e os teóricos. 344 

Para definir o tamanho aparente do 345 

microcristalito e a microdeformação, foi usada 346 
uma equação alternativa proposta por (Corrêa 347 

et al. 2008): 348 

  𝐿 =
𝜆

(𝛽𝑡𝑐𝐶𝑜𝑠𝜃)
 ; ẽ=

1

4(𝛽𝑑𝑒𝑓𝐶𝑜𝑡𝜃)
  349 

A equação é conhecida como equação de 350 
Scherrer (Sherrer 1918) onde relaciona o 351 

tamanho aparente do cristalito L com a largura 352 
integral βtc na escala 2θ (radiano). A equação 353 
relaciona a microdeformação aparente 354 

ẽ(=(Δd/d)hkl.  355 

Análises químicas por FRX 356 

As análises químicas foram realizadas 357 
pelo método de espectrometria de 358 

fluorescência de raios-X (FRX), com o 359 
objetivo de identificar a composição química e 360 
determinar a concentração na forma de óxidos 361 
das amostras coletadas nos perfis 362 

intempéricos. As amostras analisadas 363 
correspondem a amostras de rocha total de 364 

caulim, com o intuito de analisar, os óxidos 365 
maiores presentes na composição das 366 
amostras, mas, principalmente, as 367 

concentrações de Fe e Ti.  368 

Análise por microscopia eletrônica de 369 

varredura – MEV. 370 

A técnica utilizando MEV possibilitou 371 
observar a superfície da caulinita, suas 372 
diferentes formas e química pontual, através do 373 

EDS. Para a preparação das amostras não 374 
metálicas, utilizou-se um metalizador de 375 
superfície para conduções eletrônica e 376 
posteriormente colocadas numa câmara a 377 
vácuo. 378 

http://www.portaldapesquisa.com.br/database
http://bdec.dotlib.com.br/
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Separação magnética  379 

A separação magnética é uma técnica 380 
convencional empregada no beneficiamento de 381 

caulim. O ferro, titânio e outras impurezas 382 
minerais (mica, feldspato) influenciam 383 
diretamente na cor e alvura desta matéria 384 
prima. A remoção dessas impurezas, 385 
preliminarmente, é feita através de separação 386 

magnética, melhorando, assim a qualidade do 387 
produto e, otimizando a quantidade de ferro a 388 
ser lixiviado na etapa de alvejamento químico. 389 
Nesta etapa foi utilizada a fração menor que 390 
325 mesh, ou seja, fração menor que 0,044 mm 391 

para separação magnética. Nesse processo de 392 

separação magnética, a amostra é submetida a 393 

um separador magnético de campo equivalente 394 
a 14.000 Gauss. No separador, a amostra em 395 
polpa passa por uma lã de aço que serve como 396 
um imã que retém a porção magnética. Este 397 

material retido é pesado e relacionado a 398 

porcentagem da amostra total em tabelas. 399 

Alvejamento químico 400 

Utilizou-se neste trabalho a lixiviação 401 
redutora em meio ácido visando retirar as 402 
impurezas que não foram removidas na fase da 403 

separação magnética. As frações foram secas 404 

por 24 horas e desagregadas antes de serem 405 
submetidas ao alvejamento químico. Tal 406 
processo foi realizado com polpa de 20% 407 

(200g) de caulim e 80% (800 mL) de água 408 
destilada. Ditionito de sódio foi usado como 409 

agente redutor na proporção de 4 kg/t (0,8 g) e 410 
hexametafosfato de sódio como agente 411 
dispersante na proporção de 3 kg/t (0,6 g). A 412 
polpa foi agitada entre 180 e 200 rpm e seu pH 413 

mantido entre 3 e 4 com adição de ácido 414 
sulfúrico. Esse processo remove os óxidos de 415 
ferro presentes na amostra através da redução 416 

do ferro trivalente para o divalente, que é mais 417 
solúvel, formando o sulfato de ferro. Ao final 418 
a amostra é filtrada e seca em estufa e a 419 
determinação do Índice de alvura é realizada 420 

em equipamento da Carl-Zeiss Elrepho modelo 421 

96160 em padrão de 83,9% (ISO).  422 

 423 

 424 

 425 

RESULTADOS 426 

Análise mineralógica por difratometria de 427 

raios X – DRX 428 

As análises propiciadas pela técnica de 429 

DRX evidenciou a presença de caulinitas como 430 
o argilomineral de maior abundância nos 431 
horizontes estudados, além de outros minerais 432 
como quartzo e goethita, como demonstra os 433 
difratogramas das amostras CBNARG, 434 

ABNARE, WP01 e WP03 nas figuras 2 e 3. 435 
Através dos difratogramas, observa-se 436 

que os minerais como caulinita e quartzo 437 
possuem uma cristalinidade alta ao 438 

demonstrarem índices de refração e picos de 439 
simetria perfeita, evidenciando assim um teor 440 
mais elevado em relação aos outros minerais 441 
presentes na amostra. 442 

O difratograma da amostra WP-01, 443 
(figura 2), evidenciou que o argilomineral 444 
caulinita está presente e em maior quantidade. 445 
Este mineral está relacionado à fração fina do 446 

material e, também, possui teor elevado, ou 447 

seja, está na fração silte e argila.  448 

Na amostra WP-03 (figura 2) os 449 
argilominerais estão em maior proporção, 450 

sendo, também, formado, predominantemente 451 

por caulinita e, com baixo teor de quartzo. 452 
Observa-se que o mineral goethita, está 453 
presente em ambas as amostras, demonstrando 454 

que o ferro é um íon disperso nos perfis 455 
intempéricos.  456 

 457 

Figura 2: Difratogramas das amostras WP-01 e WP-03, 458 
demonstrando os minerais Caulinita (K), quartzo (Q) e 459 
goethita (Go). Com intensidades quase iguais para as amostras. 460 
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No difratograma da amostra CBNARE 461 
(figura 3), observa-se picos de quartzo bem 462 

definidos em relação a intensidade, ou seja, 463 
com alto CPS, indicando uma maior 464 
porcentagem de quartzo (Q). Esta amostra, 465 
coletada no horizonte arenoso do perfil 466 

saprolítico, apresenta partículas de maior 467 
tamanho quando comparada aos outros 468 
horizontes ao longo de todo o perfil de 469 
alteração intempérica.  470 

A amostra CBNARG (figura 3) é 471 

caracterizada pelo mineral caulinita com picos 472 
bem desenvolvidos, simétricos com alto 473 
intensidade CPS, indicando que este mineral é 474 
predominante na amostra. Secundariamente 475 

minerais como quartzo, goethita e anatásio são 476 
caracterizados, porém em menor intensidade. 477 
Essa amostra é característica de horizontes 478 
cauliníticos finos. 479 
 480 
 481 

 482 
 483 

Figura 3: Difratogramas das amostras CBNARE e CBNARG, 484 
evidenciando caulinita (K), quartzo (Q), goethita (Go) em 485 
intensidades diferentes para cada uma das amostras.  486 

Observa-se que nas quatro amostras o 487 
hidróxido de ferro (goethita) está sempre 488 
presente demonstrando uma quantidade 489 

razoável de ferro no sistema. 490 

 491 

Análise Cristalográfica 492 

Na tabela 1 estão descritos os dados 493 
cristalográficos obtidos pelo método de 494 

refinamento de Rietveld, para as amostras 495 
WP01, WP03, CBNARG e CBNARE que 496 

evidencia, principalmente dados de: tamanho 497 
do cristalito, microdeformação e qualidade do 498 
refinamento. 499 

Os dados obtidos evidenciaram uma 500 

variedade na dimensão dos tamanhos dos 501 
cristais de caulinitas ou cristalitos, que 502 
variaram de 483,57 Å a 1124,45Å. 503 

Os valores observados para 504 
microdeformação indicaram que todas as 505 

caulinitas possuem uma leve desordem 506 
estrutural e que devem estar relacionada com o 507 
tamanho médio do cristalito. Foi constatado 508 
que as maiores microdeformações estão 509 

presentes nas caulinitas de cristalito menor, 510 
483,57Å (amostra WP03) com 511 
microdeformação de 1,4%.  512 

A quantificação nos forneceu valores 513 

foram de 97% de caulinita na amostra WP01, 514 
dos quais devem levar em consideração que as 515 
amostras foram analisadas em tamanho silte-516 

argila, e observar também a qualidade dos 517 
refinamentos (S) que variaram de 1,49% a 518 
4,15%.  519 

 520 
 521 

Tabela 1: Dados Cristalográficos. 522 

 WP01 WP03 CBNARG CBNARE 

Fase cristalina caulinita 

27713-

ICSD 

caulinita 

31135-

ICSD 

caulinita 

27713-

ICSD 

caulinita 

63192-

ICSD 

Tamanho  

do cristalito     

 

555.98Å  

 

483,54Å 

 

724,0Å 

 

1124,4Å 

Micro 

deformação 

 

0,4% 

 

1,4% 

 

0,8% 

 

0,12% 

RW 13,42% 17,46% 19,70% 26,64% 

Rexp 8,99% 10,14% 9,24% 6,41% 

S 1,49% 1,72% 2,13% 4,15% 

 523 

 524 

Análise química por fluorescência de raios 525 
X – FRX 526 

Os resultados obtidos nas análises 527 
químicas das amostras do caulim estão 528 

apresentados na tabela 2. 529 
As amostras do caulim apresentaram 530 

teores de SiO2 que variam de 52,90% a 68,15% 531 
e teores de Al2O3 variando de 30,0% a 43,5%, 532 
valores um pouco abaixo do que recomenda 533 
por Santos (1992), que são de 46,5% para SiO2, 534 
e 39,5% de Al2O3. Porém, observando 535 
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individualmente as amostras, nota-se que as 536 
amostras CBNARG, WP01 e WP03, possuem 537 

valores muito próximos de Al2O3 do esperado 538 
para esse tipo de material, 40,2%; 43,5% e 539 
39,2% respectivamente. Já para os teores de 540 
SiO2 tem-se 55,7%; 52,90% e 58,30% paras as 541 

3 amostras.  Porém os valores da amostra 542 
CBNARE com 30% de Al2O3 e 68,15% de 543 
SiO2 compreende um material menos 544 
aluminoso. 545 

O teor de 0,34% para K2O na amostra 546 

CBNARG, sugere uma presença pretérita de 547 
material feldspático, alterada para mica/illita, 548 
ou como forma de impureza, já que a 549 
porcentagem é baixa. Observa-se uma variação 550 

nos valores de teor de Fe2O3 e TiO2. Sendo que 551 
os maiores valores do teor destes óxidos 552 
encontram-se na amostra CBNARG com 553 

1,45% e 1,69% respectivamente. 554 

Tabela 2: Dados químicos das amostras em forma de óxidos. 555 

Compostos  CBNARE 

 (%) 

CBNARG 

 (%) 

WP01 

 (%) 

WP03 

 (%) 

Al2O3 30,00 40,20 43,50 39,20 

SiO2 68,15 55,7 52,90 58,30 

K2O 0,05 0,34 0,03 0,06 

CaO 0,09 0,10 0,09 0,11 

TiO2 0,56 1,69 0,78 0,75 

Fe2O3 0,46 1,45 2,05 0,99 

 556 

Análises por Microscopia Eletrônica de 557 

Varredura – MEV 558 

Através das imagens geradas no 559 
microscópio de varredura (Figuras 4, 5 e 6) foi 560 

possível observar que os minerais identificados 561 
apresentam hábitos variados como: granular, 562 
lamelares, micáceos e maciços, bem como 563 

partículas de variados tamanhos. Essas 564 
variações podem está associadas à origens do 565 

depósito e ao grau de cristalinidade do mineral.  566 
Nas imagens das figuras 5 e 6, 567 

representantes das amostras WP01 e WPO3 568 
respectivamente, visualizam-se caulinitas. 569 
Estas possuem hábitos foliares, típico deste 570 
mineral filossilicático (figura 5). Apresentam-571 
se com faces cristalinas subédricas, com grãos 572 

delimitados por superfícies irregulares e, 573 
alguns cristais euédrais (figura 6) 574 
demonstrando formato pseudo-hexagonal.  575 

 576 

 577 
Figura 4: Fotomicrografia da amostra WP01, demonstrando 578 
morfologia e tamanhos variados. 579 

 580 

 581 
Figura 5: Fotomicrografia da amostra WP03 mostrando 582 
detalhe da caulinita foliar na forma de um “livro” 583 

 584 

 585 

Figura 6: Fotomicrografia amostra WP03 mostrando detalhe 586 
da caulinita pseudohexagonal e grãos de quartzo subeudráis. 587 
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Separação granulométrica 588 
 589 

Através dos dados obtidos (tabela 3 e 590 
figura 7) pode-se afirmar que as amostras 591 
CBNARG, WP01 e WP03 são constituídas de 592 
partículas finas, onde possuem em sua maioria 593 

partículas tamanho silte e argila, ou seja, 594 
menores que 325 mesh, ou seja, menor que 595 
0,044mm, onde as mesmas possuem valores de 596 
rendimento de 78,79%, 97,40% e 74,77% 597 
respectivamente. Dentro dos perfis 598 

intempéricos regionais, essas amostras 599 
perfazem o saprólito caulinítico fino, conforme 600 
a geologia da região. Esses dados indicam um 601 
ótimo rendimento para quando de um posterior 602 

processamento e/ou uso futuro na indústria.  603 
A amostra CBNARE é constituída de 604 

material silte e argila 54,76% e 45,24% de 605 
areia muito fina ou superior, sendo esta 606 

amostra a com menor rendimento do caulim 607 
estudado, sendo este material caracterizado 608 
com saprólito grosso do perfil intempéricos. 609 

 610 
Tabela 3: Granulometria e rendimento das amostras de caulins. 611 

Amostra 
Peso 

(g) 

>325 

mesh 

<325mesh 

>100mesh 

<100 

mesh 

Rendimento   

% 

CBNARE 500,0 288,8 37,9 188,25 54,76 

CBNARG 500,0 393,95 76,35 29,7 78,79 

WP01 500,0 487,04 3,91 9,05 97,40 

WP03 500,0 373,88 122,88 3,23 74,77 

 612 

. 613 

 614 

Figura 7: Histograma das Amostras WP01, WP03, CBNARG 615 
e CBNARE. 616 

Separação magnética 617 

A separação magnética teve como 618 
objetivo a retirada e quantificação dos óxidos e 619 

hidróxidos de Fe e Ti, além de argilas que 620 
possuíssem esses elementos em suas estruturas 621 
com propriedades magnéticas. Após passar 622 
pelo separador magnético, os resíduos 623 

materiais, óxidos e hidróxidos de ferro além de 624 
argila com esses elementos, que ficaram 625 
retidos na lã de aço, foram posteriormente 626 
pesados, e assim elaborada a Tabela 4.   627 

A tabela 4 indica que as amostras 628 

possuem valores que variam de 0,68% a 1,09% 629 
de elementos com propriedades magnéticas 630 
demonstrando que existe uma quantidade 631 
razoável de ferro no sistema.  632 

As amostras WP01 e WP03, possuem 633 
teores de 0,75% e 1,10% de elementos 634 
magnéticos retidos após a separação. Estes 635 
valores podem ser corroborados, também, 636 

através da FRX, pois o resultados mostraram 637 
valores elevados de óxidos de Fe igual a 2,05% 638 
e 0,78% e Ti igual a 0,99% e 0,75% para as 639 

amostras WP01 e WP03 respectivamente, 640 
mostrando, assim os valores elevados dos 641 
elementos retirados pela separação magnética. 642 

Porém, a amostra CBNARG que indicou 643 
valores de 1,69% e 1,45% de óxido de titânio 644 

e óxido de ferro na análise química demonstrou 645 
valor baixo na separação magnética, indicando 646 

que esses óxidos podem estar fortemente 647 
ligados as estruturas das caulinitas.   648 

 649 
Tabela 4: Dados de separação magnética. 650 

amostras Peso em 

gramas (g) 

Porcentagem 

(%) 
CBNARE 1,984 0,68 

CBNARG 1,974 0,50 

WP01 3,622 0,75 

WP03 4,105 1,10 

 651 

Alvejamento químico 652 

Os resultados obtidos com o alvejamento 653 
químico das amostras CEBERNARG, 654 
CEBENARE e WP01, da qual teve como 655 

objetivo lixiviar os óxidos restantes e observar 656 
seus comportamentos, através do tempo de 657 
lixiviação. Foram utilizados o ditionito de 658 
sódio como agente redutor e hexametafosfato 659 
de sódio como agente dispersante, e com 660 
controle de pH entre 3 e 4 estão contidos na 661 
tabela 5 e na Figura 8.  662 
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É oportuno lembrar que na literatura para 663 
um pH acima de 4,5, o íon férrico não propicia 664 

a liberação do seu óxido, em quantidades 665 
satisfatória e que em pH baixo, ou seja, 666 
próximo a 2 o íon ferro é solúvel. Isto faz com 667 
que ocorra a precipitação de enxofre, 668 

diminuindo assim a alvura do caulim.  669 

Observa-se que os dados de alvura 670 

inicial, em tempo igual a zero (0) minuto (ver 671 
tabela 5 e Figura 8), mostraram caulins já com 672 
bom índice de alvura 82,4%; 82,8% e 81% nas 673 
amostras CEBENARG, CEBENARE e WP01 674 
respectivamente. Após 30 e 60 minutos de 675 

alvejamento e, sempre mantendo o pH nos 676 

entre 3 e 4, obtiveram-se os melhores 677 

resultados de brancura, 83% e 82,5% na 678 
amostra CEBENARG e, 87,3% e 87,1% na 679 
amostra CEBENARE. Já a amostra WP01 680 
obteve o melhor resultado somente com 120 681 

minutos de leitura da qual, alcançou valor de 682 
84,7%, valor estes abaixo dos melhores 683 

resultados das outras amostras em um tempo 684 

bem acima.  685 

Tabela 5: Dados de Alvura dos Caulins, com respectivos 686 
tempos de leitura. 687 

      ALVURA (%ISO)   

TEMPO 

(Min) 
pH CEBENARG CEBENARE WP01 

0  82,4 82,8 81,0 

30  83,0 87,3 84,3 

60 3 e 4 82,5 87,1 83,9 

90  82,4 86,8 83,9 

120  82,5 87,0 84,7 

 688 

Vê-se na figura 8 que após 30 minutos de 689 
teste os índices permanecem mais estáveis 690 
mostradas pelas linhas, aproximadamente, 691 

horizontalizadas. Já a linha da amostra 692 
CBNARG permanece, praticamente, 693 
horizontal desde o início do teste, 694 

demonstrando pouca alteração. 695 

 696 

Figura 8: Alvejamento Químico de acordo com o tempo de 697 
leitura e % ISO da alvura para as amostras CBNARG, 698 
CBNARE e WP01. 699 

 700 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 701 

Confrontando os resultados das análises 702 

de DRX (Figuras 2, 3 e Tabela 1) estes 703 
indicaram que as amostras dos caulins 704 
estudadas são, essencialmente, cauliníticos. Os 705 

dados das análises químicas (tabela 2), 706 
forneceram valores do teor de SiO2, e Al2O3 em 707 

média de 58,83% e 38,22% respectivamente, 708 
sendo que estes valores estão relacionados 709 
mineralogicamente ao quartzo e caulinita. 710 

Os teores de Fe2O3 com valores de 711 
2,05% e TiO2 com 1,69% nas amostras WP01 712 

e CBNARG respectivamente, estão 713 
relacionados aos minerais goethita e anatásio, 714 

como mostrados nos difratogramas das figuras 715 
(Figuras 2 e 3), sugerindo um ambiente 716 
intempérico laterítico gerador desses minerais. 717 
Quando confrontados os dados estruturais 718 

(tabela 1), principalmente, o grau de 719 
ordenamento, com os dados químicos por FRX 720 

(tabela 2), estes dados obtidos mostraram que 721 
há modificações na estrutura cristalina da 722 
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caulinita e estas podem estar relacionados à 723 
substituição iônica do alumínio pelo ferro na 724 

estrutura octaédrica da caulinita. 725 
Estas substituições isomórficas, podem 726 

afetar o ordenamento da estrutura da caulinita 727 
através da mobilidade do íon férrico presente 728 

nas crostas lateríticas pelo intemperismo, que 729 
pode ser demonstrado nos dados de 730 
microdeformação de até 1,4% na amostra 731 
WP03 (tabela 1).  Observa-se, também, na 732 
tabela 1 que as amostras cauliníticas com 733 

maior microdeformação são as que possuem 734 
menor tamanho médio do cristalito. Isto pode 735 
ser demonstrado na WP03 que possui tamanho 736 
médio de 483,57 Å. A deformação pode estar 737 

interligada ao tamanho da área superficial do 738 
cristal, onde menor o tamanho do cristal, mais 739 
fácil sua alteração. Esta situação pode ser 740 
explicada quando se insere, isomorficamente, 741 

os elementos ferro ou titânio na estrutura, 742 
como, também, por desintegração do mineral 743 
em partículas menores a partir do transporte 744 

mecânico dos grãos.  745 
Com o auxílio da microscopia de 746 

varredura, pode-se ter certeza da irregularidade 747 

nas faces dos cristais de caulinita, 748 
demonstrando formas pseudo-hexagonais à 749 

detriticas ou irregulares (Fig. 4, 5 e 6), além de 750 
se observar como os íons de Ti e Fe estão 751 

presentes na estrutura do argilomineral. Estes 752 
óxidos de Fe e Ti estão substituindo o Al, e 753 

desordenando a estrutura cristalina e 754 
propiciando uma maior taxa de deformação, 755 
pois o mineral fica mais fácil às ações 756 
intempéries. 757 

A partir dos resultados alcançados pela 758 
análise granulométrica foi demonstrado que os 759 
horizontes saprolíticos são compostos de 760 
material de alteração da Formação Alter do 761 
Chão. Estes são constituídos por sedimentos 762 

inconsolidados em sua maioria tamanho silte e 763 
argila com valores de até 97,4% (amostra 764 

WP01), e em menor proporção areia, que 765 
obteve maior valor, 45,24% (amostra 766 
CBNARE). Esta variação granulométrica 767 
reflete as rochas parentais, que comportam 768 
pouca variação em termos de tamanho de grão. 769 

Os dados resultantes da separação 770 
magnética evidenciaram que os caulins 771 
estudados possuem até 1,10% de fração 772 

magnética, como demonstra os resultados da 773 
amostra WP03. Essa porcentagem magnética 774 

está relaciondo aos óxidos presentes nos perfis 775 
de alteração intempérica e podem estar 776 

relacionado a troca de íons de Al por Fe, na 777 
estrutura das caulinitas.  778 

O conjunto de dados obtidos com o 779 
alvejamento químico indicou que os melhores 780 

índices de alvura foram obtidos com tempo de 781 
alvejamento de 30 e 60 minutos, representando 782 
uma melhor condição de alvejamento. 783 
Demonstra, também que, nas condições de pH 784 
analisdas, o ferro trivalente reduz para ferro 785 

divalente, ocorrendo assim uma melhor 786 
solubilidade e como consequência um melhor 787 
índice de alvura. 788 
 789 

CONCLUSÃO 790 

A identificação das fases minerais 791 
através da interpretação dos difratogramas 792 
apresentaram picos característicos da caulinita, 793 

secundariamente, de quartzo e goethita e como 794 
mineral traço anatásio em todas as amostras.  795 

Na análise química observa-se que os 796 
óxidos predominantes são SiO2 e Al2O3 797 
corroborando com a identificação 798 

mineralógica quando foi evidenciado que a 799 
quartzo e caulinita são os minerais mais 800 

abundantes. 801 

Os dados cristalográficos, indicaram que 802 

a taxa de deformação, pode está relacionada ao 803 
tamanho do cristalito e à presença do íon Fe, 804 

na estrutura octaédrica ou nos interstícios da 805 
caulinita, sugerindo-se que este elemento 806 
químico deformou a estrutura cristalina. 807 

As análises utilizando o MEV 808 
confirmaram que as amostras são constituídas 809 
essencialmente por caulinita e 810 

secundariamente por quartzo, sendo possível 811 
observar a substituição isomórfica de íons de 812 

Fe e Ti na estrutura da caulinita. São 813 
observados cristais com formatos irregulares e 814 

pseudohexagonais, confirmando assim, 815 
interação com o desordenamento estrutural do 816 
mineral e sua deformação.  817 

Com os ensaios de alvejamento químico, 818 
os resultados foram considerados satisfatórios, 819 

pois os caulins tiveram seus valores de índice 820 
alvura aumentados entre 0,72%, 4,36% e 821 
5,15% para as amostras CEBENARG, WP01 e 822 
CEBENARE respectivamente. É importante 823 
ressaltar que um aumento de aproximadamente 824 
0,50% no índice de alvura de caulins permite 825 
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aumentar, de forma considerável, o seu valor 826 

agregado e seu futuro uso na indústria. 827 

 828 

 829 
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NORMAS DA REVISTA DA 873 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 874 

GEOLOGIA 875 

S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e G e o l o g 876 
i a - S B G 877 

 (http://www.sbgeo.org.br/home/remember) 878 

Home (http://www.sbgeo.org.br) /  Notícias 879 
(http://www.sbgeo.org.br/home/news) 880 

/  Novo prazo - Submissão artigos ao 881 
Livro CONTRIBUIÇÕES À 882 
GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, Vol 10 883 

(http://www.sbgeo.org.br/home/news/884 
87) 885 

Novo prazo - Submissão artigos ao Livro 886 
CONTRIBUIÇÕES À GEOLOGIA 887 

DA AMAZÔNIA, Vol 10 888 

Prezados Colegas, 889 

Devido a vários pedidos estamos 890 
estabelecendo novo prazo para a 891 

submissão de artigos completos ao 892 
Volume 10 do livro "Contribuições à 893 
Geologia da Amazônia", que será 31 de 894 

agosto de 2016 (quarta feira). 895 

  896 

Aos interessados em submeter artigos 897 
solicitamos fornecer os seguintes 898 

dados: Título do artigo; nome completo 899 
dos autores; instituição, contatos 900 

telefônicos e email. 901 

  902 

Encaminhamos abaixo as normas e 903 

procedimentos para estruturação do 904 
artigo. 905 

  906 

Esclarecemos que está novamente ativo o site 907 

da SBG Norte (http://www.sbg-908 
no.org.br/ (http://www.sbgno.org.br/)). 909 

  910 

Saudações, 911 

  912 

Comissão Organizadora do  10o. CGA 913 

  914 

>:<:><:<:<:<:<:<:<:<:<:<:<:><:><:<:<:<:<:<:915 
<:<:><:<:> 916 

  917 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 918 

 1) INFORMAÇÕES GERAIS 919 

O "Contribuições à Geologia da Amazônia" é 920 

um periódico bi-anual, em versão 921 
impressa, editado pela SBG-NO, que 922 
proporciona a publicação de trabalhos 923 
técnico-cientícos relacionados a todas 924 

as temáticas das ciências geológicas da 925 
Amazônia. Ele tem sido avaliado no 926 

WEB Qualis-Livro pelo Comitê de 927 
Geociências da CAPES, qualicando o 928 

capítulo com o mesmo peso de uma 929 
produção B2. 930 

30/07/2016 931 

SBGEO  Sociedade Brasileira de Geo932 

logia 933 

http://www.sbgeo.org.br/home/news/87 2/5 934 

Na edição do Volume 10 do livro 935 
Contribuições à Geologia da Amazônia 936 

(10CGA) serão aceitos artigos 937 
completos referentes aos trabalhos que 938 
tenham sido apresentados no 14º 939 
Simpósio de Geologia da Amazônia, 940 
ocorrido em Marabá, em 2015, e 941 

também em eventos anteriores. Além 942 
disso, poderão ser aceitos trabalhos de 943 

síntese ou outros artigos sobre questões 944 
importantes da Geologia da Amazônia, 945 
e que sejam referendados pela 946 
Comissão Organizadora (CO)  com o 947 
aval do Conselho Editorial (CE). 948 

Como princípio básico, a submissão de um 949 
artigo ao 10CGA implica que o mesmo 950 
não tenha sido publicado ou que não 951 
esteja sendo submetido 952 
simultaneamente à outra revista. 953 
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  954 

2) DATAS IMPORTANTES 955 

a) 31 de agosto de 2016 – data FINAL de 956 
recebimento de artigos. 957 

b) 31 de outubro de 2016 – data limite para 958 
encaminhamento dos pareceres dos 959 

relatores aos autores. 960 

c) até 31 de novembro - data limite para 961 
devolução dos artigos revisados pelos 962 
autores à Comissão Organizadora. 963 

c) dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 – 964 
Editoração do livro. 965 

e) Abril de 2017 - Revisão nal da editoração. 966 

 3) JULGAMENTO DOS ARTIGOS 967 

Os artigos serão submetidos à análise crítica de 968 

dois revisores especialistas na temática 969 
e pelo Conselho Editorial (CE) da 970 

SBG-Norte. Na sistemática de 971 
avaliação dos trabalhos haverá uma 1ª 972 
fase (pré-análise pelo CE) qualicando-973 

o ou não como de interesse para 974 

publicação no 10CGA. Na 2ª fase 975 
(julgamento) o artigo será submetido à 976 
análise crítica de dois relatores 977 

especialistas no assunto, indicados 978 
pelos organizadores. 979 

 Obs. 1: Os trabalhos que estejam em 980 
desacordo com as normas, com guras 981 
de difícil legibilidade e que não se 982 
enquadrem nos objetivos e 983 

normatização do 10CGA serão 984 
devolvidos aos autores. 985 

Após esta fase os trabalhos retornarão aos 986 
autores juntamente com os pareceres 987 
dos relatores para as providências 988 
necessárias. Efetuadas as alterações 989 
pelos autores deverá retornar a nova 990 

versão. Estando o trabalho apto para 991 
publicação, após avaliação nal, serão 992 
solicitados os arquivos digitais 993 
originais, que seguirão para editoração. 994 

 4) INSTRUÇÕES PARA FORMATAÇÃO 995 
DO MANUSCRITO 996 

a) Primeira Página - deverá conter o título em 997 
português, em fonte Times New 998 
Roman, tamanho 14, Negrito, caixa alta 999 
na primeira letra da primeira palavra e 1000 

caixa baixa nas demais, em 1001 
espaçamento simples; Em seguida, 1002 
após espaçamento simples, inserir 1003 
título em inglês, na mesma formatação, 1004 
em Itálico. A seguir, deve constar o 1005 

nome completo do(s) autor(es), com 1006 
indicação numérica sobrescrito 1007 
(exemplo: Aline Maria Meiguins de 1008 

Lima¹) e separados por vírgula, e após 1009 
um espaço simples, indicação da 1010 
instituição de origem do(s) autor(es), 1011 
com endereço completo do autor 1012 
principal (logradouro, CEP, cidade, 1013 

estado, país, e-mails e telefones para 1014 

contato), e-mail de todos os autores 1015 
(exemplo: ¹ Universidade Federal do 1016 

Pará). 1017 

b) Segunda Página - repetir os títulos 1018 
(português e  inglês), separados por um 1019 

espaço simples, inserir o Resumo em 1020 

parágrafo único, sem tabulação, 1021 
conciso, com no máximo 270 palavras, 1022 
abaixo do qual devem vir as palavras-1023 

chave (3 a 5 palavras), separadas por 1024 
ponto e vírgula, com a primeira letra 1025 

maiúscula. Os descritores em inglês 1026 
(abstract) devem acompanhar os 1027 
termos em português. Na sequência, 1028 
separado por um espaço simples, 1029 

deverá vir o Abstract em parágrafo 1030 
único, sem tabulação, conciso, com no 1031 
máximo 270 palavras. De três a seis 1032 
keywords, separadas por ponto e 1033 

vírgula, com a primeira letra 1034 
maiúscula. 1035 

 c) Texto principal 1036 

-  Deverá ser redigido em língua portuguesa ou 1037 
inglesa, e deverá ser elaborado no 1038 
aplicativo WORD. 1039 

30/07/2016 1040 
SBGEO  Sociedade Brasileira de Geo1041 
logia 1042 
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http://www.sbgeo.org.br/home/news/87 3/5 1043 

-   O padrão da folha é A4, fonte Times New 1044 
Roman, tamanho 12, espaçamento 1045 
simples, margens esquerda, direita, 1046 
superior e inferior com 2,0 cm. 1047 

-   O tamanho do artigo deverá car entre 15 e 1048 

25 páginas, incluindo texto, resumo, 1049 
abstract, tabelas, guras e referências. 1050 

-   Deve ser aplicada a numeração de páginas 1051 
(porção inferior direita da folha, 1052 
iniciando na primeira página do artigo). 1053 

- Aplicar a numeração de linhas ao longo de 1054 
todo o artigo. 1055 

-  Na fase de submissão o trabalho deve conter 1056 

as guras, tabelas e suas respectivas 1057 
legendas articuladas com o texto, 1058 
devendo ser encaminhado em pdf. O 1059 

texto principal deve conter, 1060 
preferencialmente, introdução, 1061 
materiais e métodos, resultados, 1062 

discussão e conclusões. 1063 

- Quando o artigo estiver aprovado as guras e 1064 

tabelas, juntamente com suas 1065 
respectivas legendas deverão ser 1066 

enviadas também, em arquivos 1067 
separados. 1068 

 d) Tabelas e ilustrações - As tabelas devem ser 1069 
elaboradas em WORD, no modo 1070 
TABELA, com formato aberto nas 1071 
laterais, fonte Times New Roman, 1072 

tamanho 9. O título deve vir na parte 1073 
superior. Tabelas extensas deverão ser 1074 
evitadas ou divididas. As ilustrações 1075 
(guras, mapas, fotos, fotomicrograas, 1076 

pranchas, etc.) devem utilizar fonte 1077 
Times New Roman, tamanho 9. As 1078 
ilustrações deverão estar em formato 1079 

JPEG ou TIFF, com resolução mínima 1080 
300 dpi, recomendando-se não elaborar 1081 
as guras em WORD. O título da gura 1082 
deve vir na parte inferior. 1083 

Obs. 1: Esclarecemos que o formato e 1084 
posicionamento das guras que a 1085 
estrutura nal do livro será em formato 1086 
de colunas, semelhante ao padrão do 1087 

Brazilian Journal of 1088 
Geology,disponível em 1089 

http://www.rbg.sbgeo.org.br 1090 
(http://www.rbg.sbgeo.org.br). 1091 

 Obs. 2: Ilustrações coloridas serão aceitas 1092 
desde que os custos de impressão sejam 1093 

cobertos pelo autor, e os valores serão 1094 
denidos oportunamente. As 1095 
fotomicrograas deverão conter escala 1096 
visível, indicações das características 1097 
óticas (LN – Luz Natural, LP – Luz 1098 

polarizada) e as abreviaturas minerais, 1099 
quando necessárias, devem seguir a 1100 
proposta da International Union of 1101 

Geological Sciences, disponível em 1102 
Fettes & Desmons (2008). 1103 

 e) Usar a seguinte padronização para 1104 
hierarquia de títulos e subtítulos do 1105 

texto, : 1106 

Nível 1- NEGRITO, CAIXA ALTA; 1107 

Nível 2 - Negrito, caixa alta na primeira letra 1108 
da primeira palavra e caixa baixa nas 1109 

demais; 1110 

Nível 3 - Itálico, caixa alta na primeira letra da 1111 

primeira palavra e caixa baixa nas 1112 
demais (sem negrito). 1113 

Nível 4 – usar alíneas. Ex: a) Fácies Lagunar; 1114 
b) Fácies Desértica. 1115 

 f) Citações e referências: devem ser seguidas 1116 
as normas editoriais do Brazilian 1117 

Journal of Geology, disponível em 1118 
http://www.rbg.sbgeo.org.br 1119 
(http://www.rbg.sbgeo.org.br/). 1120 

 5) ENCAMINHAMENTO DO ARTIGO 1121 

Os artigos completos que deverão ser enviados 1122 
para o e-mail: cga10sbgno@gmail.com 1123 
(mailto:cga10sbgno@gmail.com), até 1124 

31 de agosto de 2016. Havendo 1125 
qualquer diculdade operacional, 1126 
disponibilizamos os contatos abaixo 1127 
para contatos: Profa. Aline Meiguins 1128 
(ameiguins@ufpa.br 1129 
(mailto:ameiguins@ufpa.br)), Prof. 1130 
Paulo Gorayeb (gorayebp@ufpa.br 1131 
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(mailto:gorayebp@ufpa.br)) e SBG-1132 
NO (núcleo-no@sbgeo.org.br 1133 

(mailto:cleo-no@sbgeo.org.br)). 1134 

Belém, 20 de junho de 2016. 1135 

Organizadores do livro Contribuições à 1136 
Geologia da Amazônia 1137 

 1138 


