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O processo de laterização consiste na remoção de material, componentes e remobilização de 
minerais da rocha ou solo através de intensa lixiviação resultando na formação de lateritos. Tal 
produto geológico formado pelo intemperismo na superfície ou próximo dela é denominado 
coletivamente de lateritas ou formações lateríticas; quando é possível diferenciar 
estruturalmente seus horizontes, formam perfis lateríticos. Este trabalho faz uma avaliação 
sobre a geoquímica e mineralogia nas lateritas superficiais que ocorrem nas imediações entre 
os municípios de Novo Oriente e Quiteranópolis a sudoeste do Estado do Ceará, por meio das 
técnicas de Difração de Raios X (DRX) e Fluorescência de Raios X (FRX). Geologicamente a 
área está localizada no Domínio Ceará Central, porção noroeste da Província Borborema. A 
área está inserida na fração básica do Grupo Novo Oriente, caracterizado pelas Formações 
Caraúbas e Bonsucesso, compostas por micaxistos e quartzitos, respectivamente. As lateritas 
formam uma capa de intemperismo associadas às litologias representadas como sedimentos 
argilo-arenosos de tons alaranjados, avermelhados a ocre.  Foram coletadas 6 amostras de 
diferentes horizontes de solo compondo dois perfis lateríticos (Perfis 4 e 10). As rochas 
coletadas foram trituradas, pulverizadas e enviadas para o Laboratório de Raios X da UFC, 
onde foram realizadas as análises geoquímicas para elementos maiores e traços por meio de 
FRX e determinação de compostos cristalinos presentes por meio de DRX. As concentrações 
elementares foram utilizadas no cálculo de índices químicos que auxiliam na classificação das 
lateritas como o índice Kr, obtido pela relação (SiO2/(Al2O3 + Fe2O3)), utilizado na classificação 
de materiais lateríticos. Através do padrão químico apresentado pelas amostras analisadas é 
possível perceber a diferença nos teores dos elementos no decorrer do perfil de solo, se 
tornando claro o processo de evolução do intemperismo. No perfil 4 as amostras 4A e 4C foram 
classificadas como solos não lateríticos (Kr= 3,89 e 4,55, respectivamente), devido seus teores 
elevados para sílica e baixos para ferro e alumínio, enquanto a amostra 4B corresponde a 
laterita verdadeira (Kr=1,31) devido a seu enriquecimento em ferro; nos resultados de DRX as 
amostras do ponto 4 apresentaram picos relacionados a óxidos e hidróxidos de ferro, 
representados por hematita e goetita. Da mesma forma, o perfil 10 apresentou enriquecimento 
de Fe2O3 e Al2O3 no ponto 10B, acompanhado de redução da sílica e um leve aumento no 
ponto 10C. Neste perfil a laterização é mais evoluída, a amostra 10A é classificada como solo 
laterítico (Kr=1,53) e as amostras 10B e 10C como lateritas verdadeiras (Kr= 0,89 e 1,07, 
respectivamente), porém tais amostras apresentaram resultados insatisfatórios nas análises de 
DRX. Os difratogramas não apresentaram picos correspondentes para minerais de ferro, 
normalmente classificados em perfis lateríticos, para nenhuma das três amostras do perfil. Os 
resultados das análises evidenciam a formação de uma capa laterítica. No entanto, uma 
análise das amostras após remoção de quartzo seria importante para caracterização das 
transformações mineralógicas decorrentes da laterização, visto que tal mineral mascara picos 
de argilominerais importantes em determinadas fases desse processo. 
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