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Os depósitos arenosos possuem representatividade significativa ao longo de estradas na 
Amazônia (Donald & Molinari, 2009). A mina São Francisco localizada no município de 
Oriximiná à margem direita da PA-254, sentido Oriximiná – Óbidos, com coordenadas UTM 
628626 (longitude), 9807484 (latitude), destaca-se como uma área de extração de areia, bem 
mineral altamente utilizado pela construção civil do município. O estudo desta área tem como 
premissa realizar descrição de fáceis e a caracterização morfoscópica dos sedimentos, 
informação esta, essencial para conhecer os processos envolvidos no transporte, deposição e 
retrabalhamento dos sedimentos ao longo da formação desses depósitos (Miall, 1992 e Trucker 
2009). Os sedimentos foram analisados a partir da descrição de dois perfis estratigráficos 
levantados nas cavas dentro da mina, onde foram identificadas quatro litofácies: Arenito com 
estratificação tabular (At); Arenito maciço (Am); Arenito com estratificação plano paralela (App) 
e Argilito maciço (Agm). A partir da identificação dessas fácies, coletou-se seis amostras, nas 
quais, descreveu-se sua morfoscopia. Os Arenitos estão em estratos que variam de 0.2 m a 3.5 
m de espessura, possuem composição predominante de quartzo e pouquíssimos feldspatos e 
fragmentos de rochas, são mal selecionados, variando de fino a grosso. As frações mais 
grossas variam de anguloso a subarredondado, enquanto que as frações mais finas variam de 
subanguloso a arredondado, e ambas apresentam esfericidade moderada. Os argilitos maciços 
são friáveis, apresentam textura variegada com coloração branca e manchas avermelhadas, 
seus estratos são pouco espessos, variam de corpos tabulares de 0.15 a 0.21 m de espessura. 
Os resultados das análises indicam que as areias quartzosas, predominantemente grossas, 
mal selecionadas, apresentam-se sob formas subangulosas a arredondadas, evidenciando 
retrabalhamento moderado. O grau de arredondamento aumenta nas frações mais finas dos 
grãos. A maioria das amostras analisadas apresentou esfericidade baixa a moderada.  A 
predominância do mineral quartzo está relacionado à resistência deste às condições de 
transporte. Minerais como feldspato tendem a ser menos resistentes a essas condições, bem 
como, ao intemperismo. As características gerais desses grãos conjuntamente às estruturas 
apresentadas nas fácies são resultados de uma mobilização de sedimentos no meio aquoso, 
devido à intensa dinâmica e intensidade de correntes dentro desses ambientes. Por fim, esses 
depósitos foram associados a depósitos fluviais da formação Alter do Chão da bacia do 
Amazonas. 
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