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RESUMO

Em regiões de clima tropical é muito comum a existência de depósitos lateríticos
formados a partir da intensa ação do intemperismo químico e acúmulos relativos e
absolutos de constituintes resistentes a essa ação intempérica. Na Província Mineral de
Carajás, em especial nas Serras Norte e Sul, ocorrem camadas lateríticas formadas a
partir desse espesso perfil intempérico. Nesse contexto, as crostas lateríticas que
recobrem grande parte dos platôs, em especial do Platô S11 que desperta grande
interesse econômico em função da implantação da mina S11D, necessitam de maiores
estudos para a compreensão dos processos supergênicos responsáveis pela sua
formação. Mais especificamente no entorno da Lagoa do Amendoim, onde foi
desenvolvida essa pesquisa. Até o momento, muitos trabalhos foram publicados a
respeito da composição química das crostas lateríticas, porém ainda não se tem um
consenso de sua proveniência, pois em muitas áreas os aspectos texturais, estruturais e
mineralógicos demonstram que esse capeamento constituído por uma crosta laterítica
endurecida e ferruginosa não está somente associado ao minério de ferro. Esse estudo
mostrou que a crosta laterítica da Serra dos Carajás apresenta estruturas e texturas
características de depósitos sedimentares do tipo leques fluviais, cujos fragmentos são
provenientes do desmantelamento de outros perfis lateríticos, o que caracteriza uma
cobertura superficial de crosta laterítica detrítica endurecida. Com base no mapeamento
da área do entorno da Lagoa do Amendoim, foram selecionados cinco perfis para
estudos detalhados das estruturas, texturas e composição mineralógica associada.
Esses estudos tiveram como objetivo definir fácies sedimentares para compreensão do
processo deposicional do material constituinte, assim como o evento de lateritização
superimposto.

METODOLOGIA

Na área do entorno da Lagoa do Amendoim foram estudados os aspectos referentes aos
processos de transporte, deposição e/ou diagênese próprios do sistema deposicional
(faciológicos), texturais e mineralógicos de cinco seções geológicas de crosta laterítica
sob a forma de paredes irregulares e em degraus no entorno da Lagoa do Amendoim
(Figura 1), selecionadas de acordo com suas respectivas relevâncias para este trabalho,
em função de apresentarem características que revelam a evolução dos terrenos
lateríticos da região, tendo como subsídio as descrições macro e microscópicas,
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de energia dispersiva de
raios-x (EDS) acoplada e difração de raios-x.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No mapeamento das cinco Seções Geológicas de crosta laterítica sob a forma de
paredes naturais irregulares ou em degraus no entorno da Lagoa do Amendoim, foram
definidas 4 fácies texturais sedimentares (Figura 2) presentes na área de estudo em
função das variações de forma e granulometrias dos fragmentos arranjados nas
estruturas estratificadas, empacotados e endurecidos por ferrificação. Tais fácies
foram descritas com base na classificação de litofácies proposta por Miall (1978, 1996).
Assim as fácies são descritas como conglomerado maciço clasto suportado com
imbricação (Bp) formado por fragmentos de hematita/magnetita, maiores que dois
centímetros, com formato placóide e que estão suportados entre si, sem a presença de
matriz; conglomerado maciço sustentado por matriz (Bmm), formado por fragmentos de
hematita/magnetita maiores que dois centímetros suportados por matriz argilosa;
conglomerado pisolíticos matriz suportado (Bpm), composto por fragmentos esferulíticos
variando de dois a cinco centímetros, com núcleo formado por fragmentos de
hematita/magnetita ou rochas vulcânicas envoltos por anéis de goethita, imersos em
matriz fina e conglomerado estratificado matriz suportado (Bem) formado por fragmentos
placóides menores que dois milímetros intercalados a esferulitos igualmente pequenos
imersos em uma matriz fina, apresentando granodecrescência ascendente e
estratificação cruzada cavalgante. As Seções Geológicas 1 e 2 foram mais detalhadas
que as demais por apresentarem os tipos faciológicos e texturais mais representativos, e
assim estão aqui descritas.

SEÇÃO GEOLÓGICA 1: Nessa seção a fácies Bp é representada por fragmentos

placóides de hametita/magnetita > 2 cm com formato placóide, soldados por um cimento

ferruginoso, sem matriz. Os fragmentos encontram-se embrincados e dispostos em

vários ângulos, com coloração castanho escuro no geral e nas porções intemperizadas

variando do castanho avermelhado ao amarelado. Análises de EDS e DRX dos clastos e

da matriz indicam tratar-se respectivamente de óxido e hidróxido de ferro, isto é hematita

e goethita. A fácies Bpm é constituída por esferulitos ferruginosos de diâmetro variando

de 2 a 5 centímetros, imersos em matriz fina de composição predominante de goethita

com coloração variando do amarelo ao marrom escuro, apresentando seus contornos

ora bem definidos, ora descontínuos (Figura 3). Mesmo com predominância dos

esferulitos, existem fragmentos placóides milimétricos de hematita/magnetita. Os

esferulitos apresentam uma nucleação formada por fragmentos de crosta laterítica

ferruginosa. A fácies Bem, brecha estratificada matriz suportada, é formada por fragmentos

placóides, porém menores que os anteriores, associados a esferulitos ferruginosos,

imersos em matriz ferruginosa fina. Essa fácies reflete um processo sedimentar de

variações de energia ao longo do período de transporte e sedimentação, uma vez que

foram descritas mudanças de granulometria, formando uma granodecrescência ascendente.

Figura 1: Mapa de localização
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Figura 2: Descrição e representação dos diferentes Tipos Filológicos descritos na área estudada, baseados

na proposta de MIAL (1978; 1996)

SEÇÃO GEOLÓGICA 2: Situada na margem Noroeste da Lagoa do Amendoim, no lado

oposto a Seção 1, foram descritas duas fácies sedimentares. A fácies Bp Constituída

por fragmentos placóides de hematita/magnetita maiores que dois centímetros

suportados entre si, sem matriz, com coloração em tons de marrom variando entre claro

e escuro. Podem ocorrer porções formadas a partir de fragmentos menores de

hematita/magnetita que sofreram transporte e foram aderidas a argila formando um único

fragmento (Figura 4). A fácies Bem, do topo para a base, é representada por sequências

intercaladas de fragmentos placóides maiores que dois centímetros de

hematita/magnetita e leitos de esferulitos ferruginosos de diâmetro variando de dois a

cinco milímetros. Nos leitos centimétricos de esferulitos, aqui denominados lentes, que

se intercalam aos fragmentos placóides é possível observar a existência de

granodecrescência ascendente. Os contatos indicam claramente que houveram vários

eventos deposicionais marcando as fácies de granulação mais grossa intercalados as de

granulação mais finas (Figura 4).

CONCLUSÃO

A cobertura laterítica no entorno da lagoa do Amendoim apresenta porções reliaquiares

preservadas de estruturas e texturas sedimentares como imbricação dos fragmentos,

granodecrescência, arcabouços de brechas suportadas por clastos ou por matriz e sets

de acamamentos. Tais texturas e estruturas podem levar a interpretação de que houve

deposição em ambientes de leques aluviais e sistema fluvial de canais entrelaçados. As

sequências deposicionais indicam claramente que houveram vários eventos

deposicionais marcando as fácies de granulação mais grossas de diferentes fontes

intercaladas as de granulação mais finas. As análises petrográficas mostraram que esse

conjunto de fragmentos é proveniente de materiais intemperizados de perfis lateríticos

pretéritos. O processo de lateritização ocorreu nesses depósitos, provavelmente em

vários ciclos provocando seu endurecimento e espessamento, principalmente

demonstrado pela cristalização da goethita e precipitação tardia da gibbsita em poros e

interstícios.
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Figura 3: Fragmento formado a partir de

fragmentos menores de hematita/magnetita e

rocha vulcânica imersos em argila

Figura 4: Contato revelando megamarcas

onduladas. Observar a relação entre camadas de

material grosso, médio e fino. Fonte: Maurity,

1995.

Figura 3: Esferulitos imersos em matriz fina, com contornos ora definidos, ora

descontínuos. Em A escala macroscópica, em B escala petrográfica
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