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EVOLU<;:AO POLIGENETICA DAS BAUXITAS DO DISTRITO DE PARAGOMINASA<;:AILANDIA (ESTADOS DO PARA E MARANHAO)
BASILE KOTSCHOUBEY* e WERNER TRUCKENBRODT*
ABSTRACT The aluminous laterite surfacing the area of Acailandia-Paragominas (Easterf':;Amazonia) displays a profile characterized by ferruginous lateritic crust underlain by
alumina-rich bauxite. The lithology is of a complex origin marked by multiple mechanical reworking and mobilization of AI and Fe. Five successive stages in the evolution history are recognized: initial laterization, formation of a iron-aluminious "hard cap" and its partial reworking, first and main phase of "gibbsitization" of the hard cap, second phase reworking of
laterite and its deposition as pseudo-pisolites and second phase of "gibbsitization" affecting
the upper part of laterite.
Epeirogenetic movements affecting the rate of erosion and drainage with superimposed climatic changes were important factors controlling the pedogenesis. Based on analogy with Surinam occurrences and because the studied profiles are underlain by Upper Cretaceous sediments, an early tertiary age is proposed for the Eastern Amazonia bauxitic laterites.

As bauxitas da Amazonia brasileira
forarn estudadas por varies autores (Towse e Vinson,
1959; Wolf, 1972; Wolf e Silva, 1973; Greig, 1977; Dennen e Norton, 1977; Assad, 1978; Grubb, 1979; e outros),
que estabeleceram perfis-tipo das principais areas bauxitiferas e definiram as linhas gerais dos aspectos mineral6gicos, estruturais e texturais dessas Iateritas aluminosas.
A sequencia bauxitica foi interpretada como uma cobertura residual de tipo blanket formada in situ sobre e a
partir de rochas da Formacao Barreiras do Terciario Superior. Mais recentemente, Grubb (1979) comparou as
bauxitas da Amazonia brasileira com as das Guianas e
outras regioes do mundo. Procurando dar urn aspecto
mais evolutivo a genese da Iaterita aluminosa, este autor
ressaltou a importancia das migracoes de Al e Fe, e dos
retrabalhamentos mecanicos,
A geoquimica dos elementos principais e tracos foi investigada em alguns exemplos do Baixo Amazonas e da .
regiao de Paragominas (Dennen e Norton, 1977; Kronberg et al., 1979) na tentativa de determinar melhor a distribuicao e 0 comportamento dos elementos durante a
formacao da sequencia Iaterito-bauxitica,
o reconhecimento de mudancas faciol6gicas laterais
na sequencia laterito-bauxitica da regiao de Paragominas
e a existencia frequente de dois horizontes bauxiticos distintos, exibindo urn enriquecimento geral em gibbsita de
sui para norte, levaram os autores deste trabalho a reconsiderar os aspectos regionais e geneticos da cobertura lateritica aluminosa dentro do contexto geologico-estrutural da area e a propor urn modelo evolutivo para essas
bauxitas.
As investigacoes na regiao de Acailandia-Paragominas
forarn favorecidas pelo facil acesso e pela existencia de
excelentes afloramentos ao longo da rodovia BR-OIO
(Belem-s-Brasilia) e na Serra de Miltonia.rsituada a cerca
de 40 km a sudoeste de Paragominas. Foi estudada uma
INTRODUc;:Ao

estreita faixa de direcao geral norte-sui com cerca de
300 km de extensao, de Imperatriz aos arredores de Para-

gominas (Fig. I).
o trabalho consistiu em observacoes de campo, regionais e locais, descricao e amostragem de perfis tanto verticais quanto laterais na BR-DIO e em areas adjacentes
(Fig. 2). 0 material coIetado foi objeto de estudos em laborat6rio por microscopia optica e difracao de raios X.
A regiao bauxitifera
investigada e uma vasta area sobrelevada de altitude variavel entre 200 e 350 m. Ela foi nivelada pelo aplainamento plio-pleistocenico e cortada por vales largos e profundos. Destacam-se amplos plates dissecados dominando as areas mais baixas, de relevo moderadamente ondu1000. Certos plates de extensao menor encontram-se isolados em verdadeiros testemunhos nas areas afetadas por
uma erosao particularmente intensa.
Urn leve mas constante declive afeta a superficie aplainada dos plates de sui para norte da regiao. Na area de
Imperatriz-Acailandia encontram-se as maiores elevacoes
sob a forma de morros isolados e 0 declive regional e
mais acentuado (Sombroek, 1966).
GEOMORFOLOGIA DA AREA

GEOLOGIA REGIONAL Evolu9ao tectomca e estratigrafica A regiao estudada foi ate 0 Cretaceo Superior
ligada Bacia do Parnaiba, da qual constituia a parte

a

mais setentrional, sofrendo urn soerguimento progressivo
ate se depositarem sedimentos tipicamente continentais.
A passagem do Cretaceo ao Terciario Inferior foi provavelmente marcada por urn soerguimento notavel, comparavel ao movimento que afetou na mesma epoca 0 Escudo .das Guianas (Krook, 1979). Seguiu-se urn longo
periodo de denudacao que resultou num aplainamento da
regiao em condicoes de notavel estabilidade tectonica.

• Nucleo de Ciencias Geofisicas e Geologicas (NCGG) daUniversidade Federal do Para, Belem, PA, Brasil. Bolsistas do Conselho
Nacional de Desenvolvirnento Ctenttftco e Tecnol6gico (CNPq)
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Figura 1 - Localizactio da regido bauxitifera estudada, distrito de Paragominas-Acaildndia
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Figura 2 - Mapa de localizacao dos
principals afloramentos estudados da
sequencia laterito-bauxttica entre Imperutriz e Paragominas
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No final do Terciario Inferior, a parte estudada da bacia parece ter sofrido urn novo soerguimento. Este movimento positivo foi possivelmente mais intenso nas bordas, em particular na area de Acailandia (Almaraz. 1977).
E provavel que nas margens sudoeste e nordeste, a proximidade do Craton Amazonico e da zona pre-cambriana
do Gurupi, 0 soerguimento tenha tambem sido mais intenso que nas partes centrais e setentrionais.
No Mioceno Inferior, uma tendencia subsidente da
Plataforma Bragantina refletiu-se numa transgressao
com deposicao de abundantes sedimentos quimicos e
terrigenos (Almaraz, 1977; e Rezende e Pamplona, 1970).
No fim do Terciario e no Quatemario, 0 soerguimento
intensificou-se, resuItando numa erosao geral da regiao,
no aprofundamento da rede de drenagem e na formacao
de varies terraces ftuviais.

De acordo com 0 esquema de evolucao tectonica exposto acima, a estratigrafia regional e representada essencialmente pelos sedimentos continentais que pertencem a
Formacao Itapecuru .do Cretaceo Superior e sao constituidos de arenitos cauliniticos finos com niveis argilosos e
conglomeraticos. No norte da area, na regiao de Paragominas, observam-se sedimentos finos de facies algo diferente dos anteriores, atribuidos a Formacao Ipixuna
(Francisco et al., 1971). As Formacoes Barreiras e Pirabas, do Terciario Superior, ocorrem bem mais ao norte,
nas proximidades de Mae do Rio (Ferreira et al., 1981).
Na regiao investigada, a sequencia laterito-bauxitica
situa-se em cima da Formacao Itapecuru e, em sua parte
setentrional, em cima dos sedimentos Ipixuna. Ela einvariavelmente recoberta pela Argila de Belterra. Esta se
apresenta sob forma de urn pacote argiloso extremamente
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homogeneo, nao exibindo estruturas e alcancando ate 20
m de espessura (Truckenbrodt e Kotschoubey, 1980),
Sequencia laterito-bauxitica A sequencia lateritobauxitica ocorre na parte superior dos plates. Devido ao
recobrimento pela Argila de Belterra e aos efeitos da
erosao, nao existem feicoes morfologicas permitindo visualizar claramente a topografia da superficie da crosta
ferro-aluminosa. Ela parece, entretanto, ser bastante ondulada.
Dos perfis estudados, quatro, de facies diferentes, foram selecionados (Fig. 3a e 3b) para servir de referenda
aos diferentes estagios de evolucao laterito-bauxitica,
permitindo estabelecer um esquema evolutivo. .A partir dos dados obtidos, foi determinado urn perfil
ideal sintetizando as principais variacoes verticais e laterais (Fig. 4).
Foram definidas variaszonas, distinguindo-se de baixo para cima:
1. A rocha-matriz alterada, constituida de arenitos finos
cauliniticos interealados com horizontes silticos e argilosos. Certos niveis apresentam urn enriquecimento em mica branca. Nos 4 a 5 m superiores, esses sedimentos intemperizados contem urn poueo de gibbsita em pequenos
agregados disseminados. Essa zona inferior tern coloracao clara, esbranquicada ou arroxeada e exibe uma es-

D
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MATICO E corrrnco.

tratificacao original bern marcada. A espessura deste horizonte e mal definida. A passagem para a rocha-matriz e
gradativa, realizando-se em 20 ou mais metros.
2. Um horizonte caulinitico de coloracao avermelhada,
eventualmente manchada devido a presenca de 6xidos e
hidr6xidos de ferro. Essa zona contem bastante gibbsita,
alem de quartzo residual, e, as vezes, um pouco de mica.
A argila e geralmente macica, podendo tambem apresentar urn aspecto fraturado. A estrutura da rocha-matriz
ainda pode ser observada embora seia muitas vezes difusa. Excepcionalmente, concrecoes gibbsiticas podem ser
encontradas nesse nive!. Geralmente, a espessura desse
horizonte caulinitico e de 2 a 3 m. 0 contato com a zona
inferior e gradativo,
3. Urn nivel inferior de bauxita eoncrecionar, friavel,
muito porosa, cavernosa, localmente compacta. As concrecoes tern formas variadas, muito irregulares com bordas difusas ou bem definidas, quando entao se apresentam em n6dulos arredondados ou plaquetas, Elas estao
dispersas numa matriz argilosa avermelhada bastante
abundante. A coloracao da bauxita varia de esbranquicada, rosa-palida a marrom-avermelhada, de acordo com 0
conteudo de 6xido de ferro. Quando claras, as concrecoes podem conter inclusoes ferruginosas irregulares
escuras ou manchas averrnelhadas. Este nivel conserva as
vezes a estrutura da rocha-mae (Foto 1). Sua espessura
media e de cerca de 2 m.
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Figura 4 - Perfil laterito-bauxitico sintetico do distrito de Paragominas-Acaildndia, mostrando as vartacoes laterais e verticais
mais frequentes
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4. Uma zona de bauxita nodular a rnacica (laje), altamente enriquecida com gibbsita de granulacao grosseira com
presenca ou nao de manchas ferruginosas, A bauxita e
geralmente compacta, pouco porosa e clara (Foto 2). Raramente encontram-se reliquias da estrutura sedimentar
original (Foto 3). Uma das caraeteristicas principais dessa
zona e sua estrutura colunar grosseira. Outro fato importante e a presenca, tanto dentro da laje (geralmente em
sua parte superior) como nos n6dulos, de inclusoes ferruginosas escuras de milimetricas a decirnetricas exibindo
formas variadas subarredondadas, podendo, porem mais
raramente, ser angulosas (Foto 4). Nesta zona, a matriz
argilosa e pouco abundante. A espessura do nivel gibbsitico varia de zero a mais de I m.
5. Urn horizonte lateritico ferruginoso nodular, as vezes
macico em sua parte inferior, geralmente cavernoso e
apresentando a estrutura grosseiramente colunar ja observada no nivel anterior. a material goethitico e hematitico i: poroso, celular, de tipo boxwork muito fino.
Na maioria dos casos, ele e brech6ide ou conglomeratico
(Fotos 5 e 6). As pequenas celulas sao as vezes preenchidas por graos de quartzo ou por gibbsita esbranquicada.
Certas areas caracterizam-se pela presenca de urn cimento
gibbsitico de granulacao bastante grosseira, claro e poroso, ligando 0 material ferruginoso (Foto 7). A quantidade
de matriz argilosa varia muito. Esse horizonte, inexistente em certas areas, pode atingir cerca de. 2 m de espessura.
6. Urn nivel superior constituido pela acumulacao de
pseudopis6litos (sem estrutura internal rnilimetricos a
centimetricos, bern arredondados, ferruginosos, cimentados ou nao por gibbsita microcristalina esbranquicada de
aspecto porcelanado. Essa gibbsita chega a substituir parcial ou totalmente 0 cascalho ferruginoso de pseudopis6litos (Foto 8). a enriquecimento em gibbsita geralmente nao e homogeneo e ocorre sob forma de lentes e
nodules, de preferencia no topo do horizonte de cascalho. as pseudopis6litos apresentam frequentemente uma
estratificacao gradacional bastante nitida. No topo do
cascalho, quando nao ocorreram fenornenos de cimentacao e sobretudo de substituicao pela gibbsita, a superficie dos pequenos seixos apresenta urn brilho bern
marcado, semelhante ao verniz do deserto (Foto 9). Em
certas areas, na base desta zona superior, observa-se urn
nivel de n6dulos bauxiticos compactos, pouco porosos e
de coloracao clara. Esse nivel apresenta urn limite inferior ondulado muito nitido com a acumulacao de concrecoes e n6dulos ferruginosos do horizonte sotoposto. a
cascalho ferruginoso esta quase sempre presente, alcancando ate 3 m de espessura. Localmente, ele preenche
"canais" bern visiveis no topo da sequencia.
Em determinadas areas, como a de Acailandia ou nos
quilometros 1557 e 1544, a crosta lateritica caracteriza-se
pela ausencia total ou quase total de gibbsita, Isso nao
impede que os perfis exibam uma estrutura muito semeIhante a das areas tipicamente bauxiticas com os diferentes horizontes perfeitamente marcados. Nesses casos, entretanto, 0 cascalho superior as vezes coexiste com
nodules ferruginosos rnais grosseiros (ate 10 em de comprimento) e mais angulosos.
DISCUSSAO E INTERPRETACAO A sequencia
laterito-bauxitica assim descrita apresenta caracteristicas
particulares que diferem de urn perfil bauxitico simples.

Alteracoes epigeneticas afetaram uma laterita inicial parcialmente bauxitica e aumentaram em muitos casos 0 teor
original de gibbsita. Sao atribuidas a laterizacao inicial a
formacao da litomargem caulinitica (zona 2), a formacao
das concrecoes ferro-gibbsiticas situadas logo acima da litomargem (zona 3), assim como as manchas difusas com
estruturas da rocha-rnatriz (Foto 3) observadas na laje e
nos nodulos bauxiticos (zona 4). Por fim, os fragmentos
ferro-aluminoses subarredondados a angulosos cimentados por goethita no horizonte lateritico ferruginoso (zona
5) tambem pertencem a essa primeira laterita. Muitas vezes, esses fragmentos estao envolvidos por urn c6rtex
amarelado, goethitico, proveniente seja da alteracao
centripeta dos elementos seja da concrecao em volta deles, sugerindo fragmentacao e exposicao a acao das aguas
percolantes (Hieronymus, 1973).
A primeira alteracao epigenetica realizou-se essencialmente na zona 4, ou seja, esse horizonte bauxitico formou-se por cimentacao e substituicao da primeira lateritao as seguintes fatos sustentam esta hip6tese: a
existencia do cimento gibbsitico roseo, de granulacao
grosseira, que preenche cavernas da primeira laterita, de
inclusoes escuras de laterita ferro-aluminosa com bordas
bern definidas na bauxita macica (laje) ou nodular da zona 4 (Foto 4) e de manchas avermelhadas de bordas geralmente difusas interpretadas como restos ou vultos de
nodules e concrecoes da laterita inicial.
A crosta lateritica apenas cimentada por gibbsita (Foto 7) ocorre nas sequencias menos evoluidas e corresponde estratigraficamente a bauxita nodular ou a laje (zona
4) presentes nas areas que foram submetidas a intensa
substituicao da laterita ferruginosa pela gibbsita. A cimentacao seria, portanto, 0 primeiro fenomeno a ocorrer
(quilometro 1508), sendo seguida ou nao pela substituicao parcial ou completa. Os diferentes graus de substituicao podem ser estimados pela razao das espessuras da
bauxita nodular a macica da zona 4 e do horizonte ferruginoso da zona 5. Em caso de gibbsitizacao intensa, a
crosta ferruginosa fica reduzida e a Iaje torna-se mais espessa (Miltonia) a custa dessa crosta enquanto a substituicao fraca resulta numa razao inversa das espessuras
desses horizontes (quilometro 1603).
Sobrepostos a crosta ferruginosa (zona 5), encontramse n6dulos e pseudopis6litos hematiticos (Foto 9), em
parte cimentados ou gibbsitizados (zona 6, Foto 8). Eles
exibem muitas vezes urn born arredondamento, uma certa
estratiticacao gradacional e preenchem canais. Este material, portanto, pode ser interpretado como fragmentos
mais ou menos al6ctones. A exposicao em condicoes
subareas I: marcada pelo brilho de sua superficie, urn
fenomeno restrito ao topo da sequencia. A cimentacao e
substituicao dos n6dulos e pseudopis6litos (zona 6) por
gibbsita I: 0 resultado de uma segunda alteracao epigenetica. Essa gibbsita distingue-se muito bern da gibbsita grosseira da primeira alteracao por sua granulacao fina, porcelanada. Mesmo em casos extremos de substituicao, pequenas inclusoes ferruginosas ou vultos arredondados e avermelhados dispersos nessa gibbsita porcelanada sao testemunhos do cascalho ferruginoso original.
Como a cornparacao entre os varies afloramentos
bern mostra, a bauxitizacao comecou pela cimentacao,
evoluindo para a substituicao centripeta parcial ou total.
A formacao poligenetica da bauxita, evidenciada pelas
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diferentes caracteristicas expostas acima, foi controlada
por retrabalhamentos mecanicos e intensas migracoes
tanto verticais quanto laterais do aluminio e do ferro. A
importancia do perfil de Acailandia, caracterizado pela
ausencia de gibbsita, e discutida junto ao esquema
evolutivo.

Schellmann, 1974). Isso explicaria a conservacao de um
horizonte altamente ferruginoso acima dos niveis aluminosos, Entretanto, a erosao, as acumulacoes subsequentes de material al6ctone e as alteracoes epigeneticas podem mascarar OU modifiear a distribuicao prirnaria tanto
do aluminio como do ferro no perfil.

Comportamento do aluminio e do ferro Esses dois elementos sob sua forma ionica simples silo praticamente
im6veis nas condicoes naturais (ph 4 a 9-10) com excecao
do Fe2 + , que apresenta uma marcante solubilidade em
ambiente acido ate cerca de ph 5,5 em condicoes oxidantes a levemente redutoras (Britton, in Levinson, 1974).
Foi mostrado por Tenyakov (1973) que, durante a laterizacao, a primeira forma tomada pelo aluminio retirado
dos minerais da rocha-matriz e a do ion AIO(OH)2 evoluindo rapidamente para 0 ion Al(OH)" relativamente
soluvel. Sob essa forma, uma parte do aluminio e removida para fora do perfil de alteracao enquanto uma outra,
maior, permanece nele, sendo redistribuida de acordo
com as condicoes locais. 0 ion Al(OH)"sofre uma evolucao progressiva por polirnerizacao ate formar urn complexo insoluvel que, por cristalizacao, da a gibbsita. A remocao bastante rapida dos metais alcalinos e alcalinoterrosos e de grande parte da silica cria urn ambiente acido que favorece 0 processo. Nessa forma, porem, especialmente quando a rocha-matriz e pobre naqueles metais, 0 fenomeno de gibbsitizacao e lento e relativamente
fraco, nao havendo normalmente condicoes para urn desenvolvimento maior (Tenyakov, 1973).
A presenca de cobertura vegetal densa em condicoes
tropicais umidas permite, entretanto, a intensificacao do
processo. Ela sustenta uma serie de fenornenos pela formacae de acidos organicos complexos e de seu produto
de decomposicao - 0 acido carbonico. No mesmo tempo, 0 meio tende a se tornar mais redutor.
Assim, segundo Erhart (1967 e 1973), ambientes podzolizantes ou pantanosos particularmente acidos devem
ser favoraveis it mobilizacao de AI. 0 mesmo autor assinala que certas especies vegetais sao capazes de concentrar
o aluminio, liberando-o em seguida ap6s a destruicao das
plantas. Portanto, em condicoes acidas (pH< 4,5), 0
aluminio pode ser mobilizado sob forma de complexos
diversos, de solucoes coloidais ou ate verdadeiras, rnigrando e redepositando-se quando 0 meio se torna menos
acido (Erhart, 1967 e 1973; Mohr et al., 1972; Tenyakov,
1973).
o ferro sofre tam bern os efeitos do ambiente enriquecido em materia organica, passando de sua forma ferrica
para a forma ferrosa, relativamente mais m6vel, ou entrando na cornposicao de complexos organicos soluveis
(Millot, 1970).
Complexos ferro e ferri-silicicos tambem soluveis podem igualmente formar-se. Por conseguinte, sob cobertura vegetal ou acumulacao de materia organica e em condicoes de clima tropical umido, 0 ferro tern tendencia a
migrar vertical e lateralmente.
Entretanto, 0 grau de acidez (ph 3 a 4) e as condicoes
fortemente oxidantes existentes perto da superficie se
opoem a essa tendencia, tomando 0 ferro ferrico s6 parcialmente soiuvel, mesmo em condicoes tropicais, nas
partes superiores do perfil de alteracao (Tenyakov, 1973;

Esquema evolutivo As bauxitas poligeneticas da regiao
de Paragorninassao 0 resultado de mudancas ambientais
ocorridas durante sua formacao. Segundo Valeton
(1980), a alteracao epigenetica em meio laterito-bauxitico
exige soerguimento ou abaixamento tectonico ef ou mudanca climatica. No caso considerado, embora movimentos epirogeneticos nao possam ser descartados, as variacoes climaticas parecem ter tido 0 papel primordial.
o modelo genetico, exposto em seguida, e uma tentativa de descrever a evolucao do ambiente geol6gico e seus
efeitos na formacao da bauxita de Paragominas. Cinco
fases podem ser distinguidas (Fig. 5).
I. Durante uma primeira etapa, ou seja, durante urn prolongado periodo de estabilidade tectonica e clima urnido
e quente, formou-se a laterita inicial contendo gibbsita,
provavelmente em quantidades notaveis. Esse processo
realizou-se com maior intensidade nas partes topograficamente mais elevadas que foram submetidas a uma lixiviacao vigorosa. Foram removidos os metais alcalinos e
alcalino-terrosos, e grande parte da silica. Nas depressoes, a lixiviacao foi menos acentuada, levando it formacae de solos lateriticos COm nivel de plintito.
2. Em seguida, uma mudanca climatica para urn regime
mais seco causou 0 desmantelamento parcial da crosta lateritica devido it diminuicao da vegetacao protetora. Enquanto a maior parte do material desmantelado permanecia in situ, uma porcao menor teria sido transportada sob
forma de debris flow para as areas deprimidas.
3. Os fragmentos acumulados foram cimentados por
material ferruginoso, sobretudo goethitico, muitas vezes
com gibbsita subordinada. Finalmente, uma remobilizacao mais intensa do aluminio levou a uma cimentacao e
a uma substituicao relativamente acentuada da crosta original pela gibbsita, indicando condicoes climaticas umidas sob cobertura vegetal densa.
4. Apos esse periodo bauxitizante, instalou-se de novo
urn clima mais arido, resultando numa outra fase de retrabalhamento da crosta laterito-bauxitica. A escassez da
vegetacao perrnitiu que urn volume consideravel de fragmentos da crosta fosse transportado e depositado sob
forma de acurnulacoes de pequenos n6dulos e pseudopis6litos. Assim, a vasta area aplainada COm leve declive
para norte, resultando do soerguimento regional, acabou
sendo recoberta por urn extenso lencol de cascalho.
5. A ultima fase de evolucao bauxitica teve lugar num
periodo durante 0 qual predominaram fenornenos quimicos condicionados por urn regime climatico quente e urnido, e por uma cobertura vegeral exuberante. Ocorreu
principalmente uma nova remobilizacao do aluminio que
migrou tanto vertical quanta lateralmente, sobretudo na
parte superior do perfil. Em primeiro lugar, a alumina
preencheu os intesticios do cascalho ferruginoso (cimento
porcelanado). Depois, ela substituiu parcial ou totalmente os pseudopis6litos. Entretanto, existem tam bern areas
onde esses ultimos assim como os n6dulos maiores estao
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Figura 5 - Esquema interpretative da formacao poligenetica da cobertura taterito-bauxitica de Paragominas-Acaitdndia
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quase soltos, apresentando apenas uma fraca cimentacao, !sso demonstra que a cimentacao e a substituicao
se manifestaram de maneira bastante irregular quanto a
sua distribuicao lateral. Nas areas essencialmente ferruginosas, como a de Acailandia, a escassez ou ausencia de
gibbsita poderia ser explicada, talvez, por dois fatores: 0
teor muito alto em silica da rocha-matriz, fato evidenciado pelas analises quimicas, e uma drenagem desfavoravel,
A bauxitizacao terminou com a fase 5. Posteriormente,
houve deposicao da Argila de Belterra (Truckenbrodt e
Kotschoubey, 1980) recobrindo as areas laterito-bauxiticas e protegendo-as da erosao, Finalmente, no PlioPleistoceno, a regiao sofreu urn aplainamento geral (Barbosa et al., 1973; Barbosa e Pinto, 1973).
Mais recentemente, porern, urn rebaixamento do nivel
de base provocou a individualizacao dos plat6s bauxiticos por uma erosao intensa. A reativacao dos processos
erosivos foi causada seja por urn novo soerguimento, seja
por urn rebaixamento do nivel do mar, em condicoes de
transicao de urn clima relativamente seco para urn regime
mais umido.

laterito-bauxitica, ligados II segunda epoca seca e possivelmente a urn soerguimento regional mais sensivel, sao
interpretados como dep6sitos al6ctones.
Evidentemente a formacao poligenetica da sequencia
bauxitica necessitou urn tempo bastante longo, pois a
bauxitizacao e urn processo lento, sobretudo quando se
realiza sobre rochas sedimentares argilosas ricas em
quartzo (Tenyakov, 1973; e Jepsen e Schellman, 1974).
Acredita-se que, com base na cornparacao com as bauxitas das Guianas (Krook, 1979) e na presenca do aplainamento Velhas, que afetou a Argila de Belterra no PlioPleistoceno, a genese das bauxitas da regiao amaz6nica
formadas sobre sedimentos cretacicos iniciou-se no Terciario Inferior (Eoceno) e nao no Terciario Superior ou
Quaternario (Wolf, 1972; Wolf e Silva, 1973; Dennen e
Norton, 1977; Grubb, 1979). Essa colocacao no tempo
geologico parece ser mais logica devido II ampla distribuicao em escala mundial da bauxita no EocenoOligoceno (Bardossy, 1963; Valeton, 1980). Por ser urn
processo cornplexo, sujeito a condicoes climaticas e
tect6nicas variaveis, a evolucao polifasica da bauxita
estendeu-se possivelmente ate 0 Terciario Superior.

CONCLUSAO

A sequencia laterito-bauxitica tern uma
origem poligenetica. A laterita original foi modificada
por duas fases distintas de gibbsitizacao. Todos os
fen6menos bauxitizantes, em parte reforcados por rnigracoes laterais de aluminio, realizaram-se durante
periodos de relativa estabilidade tect6nica e sob clima
umido e quente. Este foi interrompido por dois periodos
mais aridos que resultaram no desmantelamento e no retrabalhamento da parte superior da crosta original. A
primeira brechacao ocorreu no nivel da atual laje e a
maioria dos fragmentos provavelmente nao se deslocou.
Entretanto, os pseudopis6litos do topo da sequencia
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Foto I - Bauxita do base do perfil Milttmia. Embora essencialmente gibbsitico, este material conservou a estrutura finamente
laminada do rocha-matriz

Foto 2 - Bauxite compacta bastante cavernoso, clara, proveniente do "laje " BR-OJO, quilometro 1603
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Foto 3 - Bauxita macica, ligeiramente cavernosa, um poueo
jerruginosa e manehada da "taje", Notam-se as reltquias da estrutura sedimentar original bastante perturbada da rochamatriz. Serra de Mittonla

Foto 6 - Laterita jerruginosa macica, mostrando uma estrutura conglomeratico. Area de Acattdndla

Foto 4 - Bauxita maeifa da parte superior da "taie", Observase dentro do material gibbsltico manehado uma reliquia de laterita ferruginosa, escura, ndo substitulda por hidr6xido de
aluminio. BR-010, quitometro 1603

Foto 5 - Laterita ferruginosa com estrutura conglomeratica.
Os fragmentos arredondados sao sublinhados por urn cortex
mais ctaro. Area de Acaildndia

Foto 7 - Brech a taterito-bauxitica com fragmentos hematitogoethiticos cimentados por gibbsita clara. Nota-se a presenca de
cortex goethitico envolvendo 0 material ferruginoso. BR-010,
quil6metro 1508
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Foto 8 - Agregados glbbslticos provenientes da cimentactio e
da substituiciio por gibbsita porcelanada do cascalho ferruginoso do tapa da sequencia bauxitica. BR-OJO, quilometro 1603

FOIO 9 - Pseudopisolitos ferruginosos do topo da sequencia laterittca. Area de Acaildndia
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