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RESUMO: A evolução do intemperismo, isto é, do processo de desintegração e decomposição 
progressiva, da rocha primária resulta na lateritização, onde sílica e cátions são lixiviados e óxi-
hidróxidos de ferro e alumínio são concentrados formando crostas, esta, associada com 
horizontes: saprolítico, mosqueado, rocha-mãe e, por vezes, desmantelado, compõem perfis 
lateríticos. O emprego de métodos analíticos como difratometria de raio-x (DRX) e microscópio 
eletrônico de varredura (MEV), aliadas às descrições macroscópicas do perfil laterítico 
desenvolvido sobre o Grupo Canastra na região de Luziânia, Estado de Goiás, permitiu 
reconhecer as diversas fácies das crostas lateríticas além das diferentes texturas/estruturas do 
perfil laterítico e detalhar o processo de alteração superficial. Da base para o topo, o perfil 
laterítico é constituído por quatro horizontes: Saprolítico (8,0 a 12 m): Siltico-argiloso rosado 
na base e amarelo-esbranquiçado no topo; Mosqueado (6,5 a 8,0 m): Predominam areia fina à 
argila, ocorrem concreções vermelhas com <2 cm de diâmetro e amarelas com <1 cm de 
diâmetro; Crosta (0.50 a 6,5 m): Com estrutura colunar formada por três principais fácies 
interdigitadas – pisolítico-nodular, brechóide e oolítico; Desmantelado (Até 0,50 m): Com 
concreções entre 1 e 6 cm de diâmetro. A foliação da rocha-mãe preservada no perfil indica 
conservação por ferruginização. Caulinita e muscovita predominam na porção friável do perfil. 
O intemperismo da muscovita resulta na neoformação de caulinita justificando sua diminuição 
quando a outra predomina. A variação textural e mineralógica está relacionada ao grau de 
intemperismo, o arredondamento e menor volume de nódulos, presentes na crosta, somado ao 
aumento de hematita/goethita reflete isso. A forte presença de quartzo e muscovita indicam 
que o intemperismo não está completo ou não teve muito tempo de atuação. A crosta foi 
formada em várias etapas, a mais antiga se originou em um momento de clima mais seco por 
ferruginização do horizonte mosqueado/argiloso devido ao acúmulo de óxi-hidróxido de Fe. 
Localmente, fragmentos da rocha mais resistentes preservaram a estrutura do protólito por 
substituição dos minerais primários, sobretudo por hematita. A fragmentação da crosta, 
associada às atividades de raízes e a remobilização do ferro em virtude de mudanças do 
regime hidrológico causado por variações climáticas, possibilitou a formação da fácies 
pisolítica-nodular. Colapsos mecânicos da crosta permitiram o preenchimento dos vazios 
secundários por material argilo-arenoso, e formaram a fácies brechóide. Espaços vazios 
deixados por raízes preenchidos por material argiloso, isolado durante a deposição de óxido-
hidróxidos de ferro presentes na percolação de fluídos, deram origem a fácies oólitica. Marcas 
de raízes encontradas no topo da crosta, preenchidas por material concrecionário solto, estão 
relacionadas às fases mais recentes. 
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