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RESUMO: O Cone do Amazonas situa-se na Bacia da Foz do Amazonas, extremo norte da 
margem continental brasileira, correspondendo a uma feição de acumulação de sedimentos 
terrígenos trazidos pelo Rio Amazonas a partir do Neomioceno. A caracterização mineralógica 
que compõem esta feição sedimentar possibilita a observação de possíveis variações na área 
fonte, nos padrões oceanográficos, climáticos e deposicionais durante um período de 
deposição. Assim, o presente trabalho objetiva caracterizar e quantificar as variações 
mineralógicas ao longo de dois testemunhos coletados em um cânion submarino adjacente ao 
Cone do Amazonas sob lâminas d’água de 1.664 m e 2.202 m de profundidade, e relacioná-las 
as possíveis áreas fontes de sedimento e ao paleoclima na época da deposição. Foram 
coletadas amostras de sedimentos dos testemunhos com espaçamento aproximado de 15 cm, 
as quais foram preparadas e analisadas por de difração de raios-X pelo método pó para 
amostra total e pelo método de separação da fração argila (<4μm), incluindo amostra orientada, 
solvatada com etilenoglicol e aquecida a 500°C. Com auxílio do software DIFFRAC.EVA V3.1 e 
base de dados cristalográficos Powder Diffraction File (2013), identificou-se as assembléias 
minerais dos difratogramas gerados. Após, utilizou-se o software TOPAS 4.2 para calcular 
porcentagens das fases minerais através do método de quantificação de Rietveld, juntamente 
com padrões minerais do Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). Estes resultados foram 
dispostos em gráficos de tendências de variações mineralógicas percentuais por profundidade 
amostrada. Dos resultados obtidos verificou-se que na fração total os sedimentos do 
testemunho 1 são compostos principalmente por ilita, caulinita, esmectita, e albita, com 
presença menor de quartzo, calcita e halita. A fração argila é composta principalmente por 
esmectita, caulinita e ilita, com menores quantidades de clorita e calcita. Enquanto para o 
testemunho 2 os constituintes principais da fração total são esmectita, ilita e caulinita, com 
menores quantidades de albita, calcita, quartzo e halita. A fração argila apresenta pricipalmente 
esmectita, ilita, caulinita, e clorita, e secundariamente calcita. Pode-se afirmar que os 
sedimentos clásticos encontrados nos testemunhos correspondem à assembléia mineralógica 
tipicamente descrita para os sedimentos argilosos da Bacia Amazônica (Debrabant, 1997; 
Guyot, 2007), confirmando que a proveniência ocorre majoritariamente por descarga fluvial do 
Rio Amazonas. Os minerais ilita e clorita ocorrem principalmente por contribuição dos altos 
topográficos andinos, enquanto esmectita e caulinita são amplamente formadas por 
intemperismo químico na região úmida da planície de inundação amazônica. Para relacionar a 
proveniência dos argilominerais e sua correspondência com o grau de intemperismo, foram 
somadas as proporções encontradas para os argilominerais esmectita e caulinita, 
correspondentes às áreas que sofreram mais intemperismo químico; e ilita e clorita, refletindo 
material de áreas que sofreram pouco intemperismo químico. Os gráficos resultantes 
representam duas tendências opostas onde se observa a oscilação entre períodos de maior e 
menor intensidade de intemperismo químico. Verificou-se então que os testemunhos 1 e 2 
apontam a ocorrência de três períodos de clima mais árido, intercalados por três períodos de 
clima mais úmido. 
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