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RESUI,ÍO

Con a finalidade de estudar a alteração e a pedogêne
se en clina tropical úmido, foi escolhida urna ãrea dentro da
Região Cacaueira da Bahia, apresentando honogeneidade petrográ
fica.

Geologicamente a área é doninada por rochas granulí
ticas e está subnetida a un clirna co¡n características equato
riais, traduzidas por pluviosidade, tenperatura e unidade do
ar elevadas. 0 ¡elevo é representado por dois dornínios: o dos
Planaltos Cristalinos (Serras e Maciços pré-Litorâneos e Tabu
leiros Pré-Litorâneos) onde o relevo é rnais novirnentado, e a

Depressão de Itabuna, con cotas mais baixas.

Para desenvolvimento do trabalho foran coletados
perfis de so1o, correspondendo a 3 Latossolos, 2 podz6licos
I Ca¡nbissolo, a1ém de anostras avulsas.

0 clina atuante na ârea propicia una alteração efi
caz, Ievando à fornação de ninerais da fanília da caolinita
(caolinita ma1 cristal izada e haloisita (ZR)) acompanhados por
hidróxidos de ferro e alunÍnio (goethita. e gibbsita respecti
vanente) ; quantidades variáveis de esmectitas, nicas alteradas
e cloritas ocorren compondo a fração argila dos horizontes de
alteração e solurn, Tepresentando condições particulares do
rne io :

No que se refere a otganização pedol6gica, pode-se
distinguir diferentes nÍveis, de acordo con as classes de so
1o.

Nos Latossolos, ten-se o desenvolvinento de un neca
nismo de agregação, que é traduzido por diferentes etapas: plae
na heterogêneo + interação argila-hidr6xidos + plasrna honrog6neo

6



+ separações plásnicas + aumento da

zação de peds.

Na classe dos Podz6l icos ,

pla.srna é baixo; a rede de vazios é

contração e dilatação pela variação
formação de uma estrutura grosseira
volvinento.

porosidade -r individuali

o grau de honogeneidade do

decorrente de esforços de

da unidade, o que leva a

corn nédio grau de desen

0s Cambissolos são originados sobretudo, de 2 mate
riais: um de1es, o nais superficial , representado por nate
rial re¡nane j ado, que dá ao solo un aspecto latossólico e orga
nização pedológica incipiente; o segundo ¡naterial , 6 represen
tado pelo produto de rochas alteradas in situ e é conparáve1
aos horizontes C de Latossolos e PodzóIicos, apresentando plas
ma apedal con aspecto heterogêneo,

Nun contexto geral , os Latossolos ocupan preferen-
cialnente os Tabuleiros Pr6-Litorâneos; esta unidade geornorfo
1ógica estã recoberta por naterial coluvial , do Ne6geno, daí
a existência de solos profundos, bern Cesenvolvidos, con baixo
grau de saturação ern bases, pH ácido e nineralogia representa
da por caolinita, hidr6xidos de ferro e alunínio, e quartzo.

0s solos nais jovens, Podz6licos e Carnbissolos, ocu
paln, grosso nodo, as unidades geonorfol6gicas das Serras e Ma

ciços Pré-Litorâneos e a Depressão de Itabuna. As retiradas
das atteritas aí existentes, no Plio-Pleistoceno, pernitiu a

fornação de perfis a partir da rocha, com pouco e nédio grau
de desenvolvirnento, apresentarldo caráter eutrófico, acidez rno

derada e paragênese secundária ¡nais diversificada - caso dos
Podzõ1icos; os Canbissolos, por sofrere¡n influência do rnate
rial transportado, apresentarn conplexo com baixo grau de satu
ração e acidez forte, apesar da presença de minerais alterã
veis na ¡nassa do so1o.
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ABSTRACT

ln order to study the alteration and pedogenesis un-
der humid tropical climate, an area was selected within the
Cacueira Region of Bahia, displaying petrographic honogeneity.

Geologica11y, the area is doninated by granulitic
rocks and is subjected to a clinate with equatorial charac-
teristics, worked out by monsoon rains , tenperature and high
hunidity of air. The relief is represented by two do¡nains: of
the Crystalline Flightands (Pré-Littoral Serras and Massifs and

Pre-Littoral Table Lands) , where the relief is nore acentuated,

and the Depression of Itabuna, with lower topographic levels.

For developnent of the work, six profiles of soil
were studied, corresponding to Latosoil (03), Podzolic Soil (02)

and one of Canbisoil, besides the individual samples.

The acting clinate of the region propogated an ef-
fective alteration, leading to the forrnation of minerals of
kaolin family (kaolinite - porly crystallized and haloisite
(7Ã)) accompanied by hidroxides of iron and aluniiniun (goethite and

gibbsite respectively); varying quantities of smectites, a1-
tered nicas and chlorites occur, constituting the fraction of
clays of horizontes of alteration and solurn, representing par-
ticular conditions of environnent.

With reference to the pedologic organization o one nay

distinguish different 1eve1s, according to the classes of sols.

In the Latosoil, there is developnent of a rnechanisr¡

of aggregation, that is brought out during different stages,
heterogeneous plasna + clay-hidroxide interaction -t ho[þgeneous

plasna plasmic separations + increase of purosity t indivi-
dualization of peds.

xvl- I



In the class of Podzolic Soils, the honogeneity of
plasna is 1ow, the network of blank spaces is the result of
forces of contraction and dilatation by variation in hunidity,
that leads to the for¡nation of a coarse structure with nediun
grade of development.

The Canbisols are originated overall of two naterials;
one of then is ¡nore surfacial , rep.resented by reworked mate-
ria1 , that gives to the soil an aspect .of Latosoil and the
incipient pedologic organization; the other rnaterial is rep-
resented by the product of altered rocks "tin s¿tutt ar,d is co¡n-

parable with C-hori zon of Latosoil and Podzolic Soil, giving
the basal plasna an heterogeneous aspect.

In a general context, the .Látosoil preferentially
occupy the Pre-Littoral Tablelands, thÍs geomo rphological unit
is covered by co11uvial material of Neogene age, tlìere is
existence of deep soils, l¡e11 developed, of 1ow grade inbases
saturation, acidic pH and a rnineralogical assenblage for¡ned
of caolinite, alumini.un and iron hidroxides and quartz.

The young soils, that are Podzolic Soils and Cambsoils

broadly occupy the geono rpho l ogical unities defined as Pre-
Littoral Serras and Massifs, and the Depression of Itablrna.
The depart of the alterites fron these sites, during the PIio-
Pleistocene, pernited the fornation of profiles of these yorng

soils frorn the rocks, with low to mediun gtade of developnent;
the Podzolic Soils show eutrophic character, noderate acidity
and a nore diversified secondary ¡nineral paragenesis; the Carn-

bisoils, that l4¡ere subnited to the influence of the transported
naterial , bear a higher acidity and 1ow grade in bases satu-
ration conplexe, in spite of the presence of altered ninerals
in the nass of soil.

xvL l- 1



TNTRoDUçAO

As diversas paragôneses que ocorrem nos solos deri
varn da rnaior ou rnenor atuação dos fatores da pedogênese, os
quais orientarão as transformações e neossÍnteses que terâo
lugar ern determinados meios

Com o advento de novas técnicas analíticas, o aconpa
nhanento das nodificações sofridas pelas rochas nos perfis de
alteração e pedológico, ten evidenciado a ocorrência de un grag

de número de transformações. Nestas, produtos amorfos e ¡nine
rais são formados, transforrnados e ãs vezes destruídos, ates
tando uina busca incessante desses nateriais por una situação
de equilíbrio com o neio.

Nas áreas submetidas a clinas quentes e úmidos a in
tensa alteração das rochas dá origen a espessos rnantos de in
temperisno constituídos sobretudo por minerais do grupo da cao
linita, óxidos e hidróxidos de ferro e alunínio. Alén desses
rnateriais, são encontrados en pequena quantidade e con vida
efê¡nera, rninerais do tipo 2:1 representando condições particu
lares do neio em deterninados es!ádios da alteração,

À nedida que ocorrem essas nodificações de caráter ¡ni

neralógico, tem-se transformações de ordem estrutural e orga
nizacional dos nateriais, que corresponden aos fenônenos deno
ninados de pedoplasnação (Flach et at, 1968) os quais são res
ponsáveis pela fornação dos diferentes tipos de so1o.

Com a finalidade de estudar a alteração e a pedogêne
se en clina tropical ú¡nido e aconpanhar as transfornações ni
neralógicas dos nateriais, foi escolhida una área dentro da

Região Cacaueira da Bahia, apresentando homogeneidade petro
gráfica, Pretendeu-se tanbén estudar a organização rnorfol69i
ca dos diferentes tipos de solo ã 1uz das evoluções de carâ
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ter nineralógico. Foi realizada ainda, una tentativa de corre
lação das várias classes de solos estudadas e a sua reparti
ção na paisagen, observando-se a atuação dos fatores genéti
cos no desenvolvirnento de suas características.

O trabalho está subdividido en quatro partes: na pri
neila, é feita a descrição do meio físico e das técnicas e ma

teriais utilizados na pesquisa; na. segunda parte são apresen
tados os dados morfológicos, físicos e quínicos referentes
aos solos estudados e que corresponden aos rnais representati
vos da área (Latossolos, Podzó1icos e Canbissolos); a tercei
ra parte 6 consagrada aos resultados de caráter rnineralógico
e micromorfológico dos rnateriais; as relações entre os dife
lentes tipos de solo e o processo evolutivo dos materiais, as

sirn cono as interrelações daqueles corn as suas posições napai
sagern é o tena abordado na quarta e última parte deste traba
tho.



CAPíTULO I

O I4EIO FíSICO

l. L0cALrzAçÃ0 GE0cRÃFICA

A ãrea objeto do estudo localiza-se na chamada lìegião
Cacaueira da Bahi a.

A divisão regional do Brasil, elaborada pelo IBGE na
década de 40, definiu o espaço geográfico caÇaueiro como zona
fisiográfica, caracterizada peTa rnonocultura do cacau. Na no
va divisão regional do país, elaborada pelo órgão en 1968, o

conceito de hornogeneidade do espaço foi absorvido e o terno
zona fisiogrãfica foi substituído por microrregião honogênea
que, no caso da Cacaueira, tem na presença da rnonocu_ltura do

cacau a deterninante econôrnica da região. Baseado neste concei
to, I{e1o (1978) definiu a Região Cacaueira :co¡no constituída
pelos nunícÍpios das microrregiões honogêneas do IBGE, denorni
nadas ttTabuleíz'os de VaLençatt e tt Cacaueiratt .

Dentro desta área, aquela balizada pelos ¡!ìeridianos
de 39o00' e 39o30'lll e pelos paralelos de 14000' e 1soo0'S, foi
escolhida para de senvo lvirnen to do presente trabalho (Figura l)¡
dela, forarn excluÍdas as áTeas con oco¡rência de rochas que
não as granulíticas,

2. GEOLOGIA

En escala regional , a âre a estudada faz parte de u¡na

grande provÍncia petrográfica, conforme reconhecirnento feito
por Pedreira q Souto (1972), que vai desde o linite norte da
Bacia Metassedi¡nentar do Rio Pardo, pela costa, até a região
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de Salvador.. Esta província é caracterizada pela predoninân
cia de rochas metam6rficas de fácies granulÍtica.

Cordani (1973), estudando a evolução geológica desta
província, denorninou-a de Conplexo Granulítico de Jequi6. As
Tochas foram genericanente denominadas de granulitos, sendo
os tipos petrográficos rnais conuns representados por granuli
tos ácidos, de conposição quartzo-feldspática e bãsicos, con
piroxênios e anfib6lios ern quantidade consideráve1; estes ti
pos ocorren frequentenente intercalados.

Posteriorrnente, Mascarenhas et a1 (1976) usando corno

referência a Fa1ha da Escarpa do P1analto, dividiu o Cornplexo
Granulítico de Jequié e¡n duas gÌandes associações 1ito1õgicas.
A prineira, constituída por charnockitos, piroxênio-granulitos,
gnaÍsses e granulitos indiferenciados , Localizada a oeste da
falha, foi designada de Conplexo Granulítico de Jequi6; a se
gunda (faixa costeira) , conposta de piroxênio-granulitos e gra
nulitos nigrnatizados, foí denominada de Cinturão Móve1.

Pedreira et a1 (1976) designaran estas rochas granu
1íticas de Blocos Tectônicos de Jequié e de ltabuna, conforrne
localização a oeste e leste da falha, re spe ctivanente .

Localnente , a ârea estudada faz parte do Cinturão Mó

ve1 ou Bloco Tectônico de Itabuna, sendo conposta por duas uni
dades litol.ógicas (Inda 6 Barbosa, L987) conforne representa
do na Figurd 2, A unidade 1"itol6gica Ag1 estã Localizada na
parte i.este da área e tem cono litologias doninantes piroxê
nio-granulitos e hornbLenda-piroxênio-granulitos que coexis
tern, ãs vezes, con tipos ácidos, A unidade Agrn ocorre na por
ção oeste da ãrea e lit.ologicamente é do¡ninada por feldspato-
p i roxên io -granu li tos .

O levantamento geo16gico realizado pel-o projeto Ra

dambrasil (1981) para a folha Salvador (SD.24) utilizou gene
ricarnente o termo piriclasitos para designar as rochas granu
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1íticas de conposição norítica e gabronorítica; tal terno
corresponde na literatura aos piroxênio-granulitos e granuli
tos básicos.

Os piriclasitos ocorrern clominantenente na área e são
representados por rochas de coloração cinza escura, granulação
fina a grossa e esttutura rnaciça a foliada; as texturas são
granobtãstícas equigranulares e se.riadas, con bordos dos nine
rais interlobados, ameb6ides e poligonais. Iv{ineralogicamente
são constituÍdos essencialnente por plagioclásios e piroxênios;
en ¡nenor quantidade podem apresentar quartzo, biotita, horn
blenda, opacos, apatita, zircáo e granada. 0s principais nine
rais secundá¡ios são bastita, clorita, sericita e carbonatos,

3. CLIüA

A Região Cacaueira da Bahia faz parte de urna faixa
de terras costeiras que se alonga do Rio de Janeiro a Salva
dor, caracterizada por possuir un regirne clinático individue
l-izaðo. Tal individualização 6 originada pela ação conjunta
de vários fatores como a altitude (baixas cotas) , lati tude (fai
xa intertropical), proxinidade do nar e influência de diver
sas nassas de ar que atuam en diferentes estações. A conjug
ção desses fatores leva a ocorrência de um clirna con caracte
rísticas equatoriais, traduzidas por pluviosidade, temperatu
ra e unidade do ar elevadas.

A área estudada apresenta totais ptuvionétTicos anuais
conpreendidos entre 1.500 e 2.200 mm correspondendo os valo
res rnais elevados ãs ãreas rnais pr6xinas do litoral. As chu
vas ocorrerlr durante todo o ano co¡n o aunento das precipitações
no período de outono-invetno.

As tenperaturas ¡nádías varian ðe 23o a 25oC, con as
nais elevadas ocorrendo próxino ao litoral.
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A umidade relativa do ar é elevada, pernanecendo sern

pre con índices superiores a 80å.

Curvas onbrotér¡nicas (Figura 3) confeccíonadas para
os Municípios de I1héus e Uruçuca nostran a inexistência de
período seco na área.

De acordo com a classificação de Köppen, a área em

estudo está subnetida a un clima do tipo Af, ou seja, clina
tropical constantenente únido, sem estação fria, con tenpera
tura do nes nenos quente acirna de 18oC e pluviosidade total
superior a 1,300 rnm/an o .

4. RELEVO

Os estudos mais detalhados referentes ao relevo da
área forarn realizados pelo Projeto Radanbrasil . (19S1) nos
quais forarn baseadas as observações aqui contidas. Neste tra
ba1ho, foi adotada una taxononia baseada en urna hierarquiza
ção interna de cada unidade (Donínio, Região e Unidade Geo¡nor

fol6gica) que segundo os autores, coloca a disposição dos usuã
rios, áreas con dinensões diferentes, cada una delas definida
por crit6rios t6cnicos associados ã sua gênese.

A observância do napa telativo a ârea ern apreço ( Fl_

gura 4) nostra a sua inclusão en dois Donínios Ge ono rfológicos:
o Do¡nínio das Depressões Interplanálticas e o Domínio dos pla
naltos Cristalinos.

O Donínio das Depressões Interplanálticas é represen
tado na área pela Depressão de ltabuna que corresponde a una
superfície de aplananento que teve sua evolução decorrente da
alternância de processos de alteração e pediplanação. Apresen
ta rochas pouco alteradas, truncadas por processos de aplana
nento que descarnaran o rel-evo; os vales apresentan fundo cha
to colrnatados, as elevações são inferiores a 100 n e a depres
são abre-se em direção ao litoral .
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0 segundo donínio é representado pelos Planaltos Crista
1inos, ocorrendo na área a Região denoninada Planalto Rebaixa
do. Esta é topograficanente rebaixada en relação a outra R9

gião localizada a oeste (Plana1to Soerguido) e apresenta to
pos con altítudes ínferiores a 300 n balizados por elevações
que podern atingir 1,000 n de altitude. 0 controle tectônico
na área é evidenciado atrav6s do direcionanento da drenagern e
de linhas de curneada no sentido preferencial SSO-NNE que acon
panhàrn fraturas e falhas. A região está submetida a intensa
dissecação, propiciada pelo clina tropical úmido que aí ocor
re.

Duas unídades desta região estão reptesentadas naá¡ea:
a das Serras e Maciços Pré-Lito¡âneos e os Tabuleiros Pré-Li
to¡âneos.

As Serras e Maciços Pré-Litorâneos abrangern os rele
vos nontanhosos entremeados por áreas relativanente planas. A

amplitude altim6trica é elevada desde que trechos rebaixados
chegarn a nenos de 100 rn e alguns topos podem atingir 1.000 n.
Donina na área un nodelado de dissecação diferencial onde 6'vi
sível urna acentudda influência da estrutura; os interflüvios
são convexizados e as vertentes apresentarn-se, de modo geral ,

convexo-côncàvas, ocorrendo encostas totalnente convexas nas

col-inas de ¡nais baixas al-titudes.

0s Tabuleiros Pré-Litorâneos, con altitudes entre 100

e 200 ¡netros, apresentan urn relevo bastante uniforrne, tendo a

erosão dissecado intensanente os granulitos nuito alterados
do Pré-Ganbriano Inferior, As for¡nas resultantes forarn mapea

das co¡no ¡nodelado de dissecação honogênea, ou seja, indepen
dente do controle est¡utural . O controle da tectônica é ev!
denciado tão sornente através de al.guns afluentes do Rio de Con

tas, cujos vales são adaptados ã estrutura.
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5. VEGETAçÃ0

alteração que ocorre en toda auni
por rna te ri al coluvial vernelho
varia, em geral, de I a 2 netros.

De acordo com os trabalho.s elaborados pelo Projeto
Radanbrasil (Folha Salvador) a ârea estudada faz parte da Re

gião Ecológica denoninada Floresta Onbrófila Densa Sub¡nontana,
referindo-se o últino terno a características topográficas e

fisíonônicas.

Esta região ecológica corresponde ao Ecossistena da

Floresta Perenef6lia Higr6fil"a, terrninologia utiLizada por
Leão G Gouvea (s,d.) quando da elaboração do Mapa dos Ecossis
ternas da Região Cacauei¡a Baiana.

A Floresta Onbrófil.a Densa Subnontana ocupa extensas
áreas do Sul Baiano, recobrindo superfícies dissecadas do Pr6-
Canbriano, conpostas de rochas granulíticas gnaissificadas. Es

ta floresta ten a sua atividade vegetativa assegurada pela e1e

vada unidade atnosf6rica, tenperatura e precipitação pluviomé
trica altas e solos senpre úrnidos. Tern em sua conposição, in
divíduos de grande porte que chegan a atingir 40 n de â1tura
e 8Ír de circunferência, apesar da altura ¡nédia situar-se emtor
no de 25 n.

Esta fornação estã representada por nuitos gêne ros en
tre os quais Cariniana, Caryocar, Porourna e Sloanea, alén de

palrneiras cono indaiã (AtaLLea canpba), j uçara (Euterpe edul¿s)
e da taquara (Meyostach-ye sp. ).

A região sofreu urna intensa ação antrópica; apesar
disso, ocorren ãreas com revestiÌnentos florestais naturais re
manescentes , ]ocalizadas en relevos forte¡nente dissecados ou
áreas nantidas corno reseïvas.

I
I

I
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Com a abertura da floresta para exploração de espé
cies selecionadas, observa-se um adensamento da subnata, com

grande quantidade de unbaúbas e corindibas, As submatas, en
geral , apresentan atrundância de epífitas e trepadeiras.

Pode-se distinguir nesta região ecolõgica as natas
de 'tcumeadat', ocupando as elevações e as de ttgtotat' que ocor
rern revestindo os Vales, As matas .de grota tem un porte nais
elevado que aquelas de cumeada por localizarem-se en arnbiente
mais propício porém, encontran-se nais devastadas já que es
tas áreas prestan-se preferencialnente para o cultivo.

É cornurn na região a retirada da submata 'para dar lu
gar a cultura do cacau. As árvores de na.ior porte são nanti
das para propiciar o so¡nbreamento da cultura e a floresta,
neste caso, tona a denoninaçã.o de ttcabyucadatt,

to
TE

Nos solos de baixa
de vegetação se cun dári a

frequenternente a unb aúb a

fertilidade 6 cornum o aparecinen-
densa e baixa (capoeira) onde ocor
e a corindiba.

As culturas de cacau sombreadas co¡n mulungu, serin
gueira, pinenta do reino e cravo da índia são expressivas nes
ta região.

6. 0s s0L0s

Váiios levantanentos de solo, realizados na Bahia
por diferentes instituições, engloban a ârea do presente estu
do.

Silva et al (1975) realizaram levantanento de solos
utilizando a classificação anericana (7a, aproxinação) a ní
vel de reconhecirnento com detalhes e napa na escala I:750.000.
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Na ãrea estudada foran reconhecidos corno doninantes
os solos corn horizonte óxíco (Haplorthoxs e Unb¡iorthoxs) , so
1os co¡n horizonte argí1ico (Tropudalfs e Tropudults) e solos
con horizonte cânbico (Dystropepts e Eutropepts).

A EMBRAPA (Empresa B¡asileira de Pesquisa Agropecuá-
ria) realÍzou através do Serviço Nacional de Levantanento e

Conservação de Solos, o Levantamento Explorat6rio-Reconheci¡en
to dê Solos do Estado da Bahia: Margern Direita do Rio São Fran
cisco, com publicação de napa en escala 1:1.000.000 (Figura
5). De acoÍdo coa este levantanento ocorten ¡a ârea várias as

sociações de solo, sendo estas conpostas por Latossolos, Pod
zó1icos e Canbissolos.

Os Latossolos da área são solos profundos ou nuito
profundos corn horizonte B latossótico, não hidrom6rfico. Apre
sentan alto grau de intenperização, con ausência de ninerais
prinários alteráveis na massa do solo, capacidade de troca e

grau de saturação baixos, alto grau de floculação das argilas,
baixos teores de silte, dominância de ttansições difusas egra
duais, textura argilosa e ¡nuito argilosa.

São ben a fortenente drenados, muito porosos e ¡nuito
friãveis, apresentando sequência de horizontes A, B e C,

São constituídos por argilas 1:1, sesqui6xidos de fer
ro e alumínio, quartzo e outros ninerais altanente resisten
tes ao intenperisno.

Ocorrem na área duas classes de Latossolos: os Latos
solos variação Una, que são do¡ninantes, co¡n percentagens rni
dias a altas de FerO, (fl a 25eo) e os Latossolos Vernelho A¡na

relo con teores mais baixos desse elernento. Tal diferença ê

atribuída ao caráter nais básico de alguns granulitos, rocha
responsãvel pela fornação do naterial de origen 'dos i latosso
1os variação Una.
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Os Podzó1icos Verrnelho Amarelo são representados por
solos con horizonte B textural, não hidron6rfíco, argila de

atividade baixa ou a1ta, Os perfis são be¡n di ferenciados I corn

transições claras ou abruptas do A para o B, estrutura e¡n b1o
cos subangulares, textura do B, argilosa a rnuito argilosa.

São no¡rnalrnente profundos corn sequência de horizon
tes 4., Bt e C, rnoderadanente ácidos a ácidos, doninando os Pod

zó1icos Vernelho A¡narelo Equivalente Eutrófico, con grau de

s atura.ção naior que 50%.

A fração argila desses solos é composta por rninerais
1:1 e sesqui6xidos de ferro; quantídade apreciáve1 de ninerais
intenperi zâveís 6 encontrada na nassa do solo, funcionando co

rno suprirnento de bases,

Estes solos não aÞresenta¡n cutãs de iluviação, cono
observado por Pessoa (7979), diferenciando-se dos Latossolos
por aspectos estruturais do horizonte B diagnóstico.

0 termo Ca¡nbissolo refere-se a solos corn horizonte
(B) incípiente ou câmbico, não hidronórfico, con pequena di
ferenciação de textura do horizonte A para o (B).

Apresentarn sequência de horizontes A, (B), C e R,

baixa relação textural, horizontes pouco díferenciados, baixa
CTC, teores de ninerâis pri¡nários facilmente intenperi zãveis
altos e argilominerais do tipo 1:1.

Dolnina na ãrea o Carnbissolo Distr6fico que conpreende
solos de textura argilosa ou nuito argilosa, rasos a noderada
nente profundos, moderado a fortenente ácidos, co¡n baixa sona

de bases trocáveis, baixa saturação de bases e argila de ati
vidade baixa no horizonte (B) . 0s valores de Ki . estão entre
1,30 e 1,83, valores estes considerados muito baixos para so
1os que apresentan ¡ninerais prinários facilnente alteráveisna
massa do solo,
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São desenvolvidos de granulitos e verifica-se que o

mate¡ia1 de origem dos solos sofreu um retrabalharnento dentro
da própria região,

outro levantanento concernente a ã,rea e que, a seme

thança daquele realizado pela EMBRAPA, utilizou a classifica
ção brasileira de solo e publicou napa exploratório na escala
1:1,000,000 foi realizado pelo PrCjeto Radanbrasil - folha SD.

24-Salvado¡ (1981), Nele, fsram reconhecidas várias unidades
de solos con una rnaior riqueza de detalhes que o napa da
EMBRAPA; cono neste, as principais classes de solos que en

tram na cornposição destas unidades são os Latossolos, Podzó1i
cos e Canbissolos.

Nos linites da ãrea estudada ! ocorrem nanchas de liblli
sols (classificação arnericana) ou Brunizen (classificação bra
sileira) que não foran levadas en conta neste estudo por re
presentaren o início de uma área com características anbientais,
sobretudo clirnáticas, diversas daquelas da ârea estudada.

A fornação e evolução dos ninerais secr¡ndãrios
tituintes dos solos da Região Cacaueíra da Bahia e suas

ções com as características e propriedddes dos rnesmos foi
na de estudos realizados poÌ vários pesquisadores.

Moniz et aI (1972) estudaran as fases iniciais da al
teração sobre granulitos ácidos e hásicos. O estudo da fração
argila denonstrou ser a haloisita ( Zl; o principal argílonine
ra1 encontrado nos alteritos, seguindo-se em importância a¡nnt
morilonita. A1ém destes rninerais, foi detectada a presença de

goethita e de gibbsíta subordínadanente.

A presença de rnontrnorilonita, encontrada com certa
frequência e ãs vezes associada a haloisita, levou os autores
a levantarem 2 hip6teses: (i) o rnineral. forma-se-ia devido a

urna possíve1 condição 1ocal que pernitiria a retenção de ba
ses, criando urn ambiente propício a sua forrnação; (ii) o ¡nine

cons
Te 1a

te
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ral seria renanescente de nateriais formados en clina pretéri
to, ben ¡nais seco que o atual.

Conceição et al (1974) estudaran urna dezena de per
fis do tipo A, B ou (B), B/C e R classificados como Alfisols e

Entisols. Neles, a nontnorilonita domina na base :dos perfis,
ocorrendo tanbém pequena quantidade de caolinita desordenada
segundo o eixo b, ilita e goethita, sendo a gibbsita ausente.
Nos horizontes A e B, a quantidade de caolinita desordenada au

rnenta ao mesno tenpo que ocorre dininuição da montrnorilonita,
enbora esta permaneça dorninante. En todos os ho¡izontes dos so

los estudados, un teoï importante de rninerais prinãrios não
alterados foi detectado.

A oposição entre a natureza das argilas neofor¡nadas
dos solos jovens e as condições cIi¡náticas atuais foram expli
cadas pelos autores através de una mudança radical das condi

ções clináticas, em urn passado relativanente próxirno. De acor
do con esta hipótese, a montnorilonita seria herança de un pe

ríodo clinático ¡nais ãrido que o atual . A pequena quantidade
de caolinita destes soLos seria o produto da pedogênese, após
o clirna ter-se tornado nais únido.

A reconstituição da história da região seria a seguin
te:

erosão da ¡naior parte dos solos ferralÍticos no nonento
instalação do clina rnais seco;

formação de solos com nontnorilonita sobre as zonas desnuda
das;

aumento da pl-uviosidade e nudança no sentido da pedogênese
en direção aos nínerais do grupo da caolinita.

da

A

nã
existência de um paleocli¡na un pouco mais seco que

ârea ê defendida por Tricart (1959). Segundo ele,o atual



I

l

as nodificações foran sobretudo referentes ã distribuição das
chuvas do que ã variação do seu total anual nédio, Essa irre
gularídade seria responsáve1 pela redução do domínio da flo
resta, acentuação da torrencialida.de dos cursos d'água, aumen.

to do escoanento, desntrdação das vertentes, transporte de e1e

mentos grosseiros, enfim, ação preponderante da norfogênese ern

detrinento da pedogênese.

' Rêgo (Ig77) estudando solos Podzólicos da área do CEPEC

(Centro de Pesquisas do Cacau) , com base em anãlises aos raios-X
e ATD, identificou a presença de rninerais haloisÍticos, prin
cipalrnente a haloisita (7À), anorfos de Si e A1 , goethita e

interestratificados B-V, estes presentes sonente nos estágios
inici ai s da alteração.

Posteriormente, ao seren as anostras submetidas ãaná
lise por rnicroscopia eletrônica, foi const atada, não a presen
ça de haloisita nas de urn rnaterial muito fino representado su
postanente por caolínita con desordern ao lon.go do eixo b, cu
jos cristais apresentavan bordas enroladas, o que thes confe
ria una forna tubula¡.

Melo (I978) efetuou trabalho em Latossolos e Podzó1i
cos desenvolvidos sobre granulitos no lr,fun i cípio de Uruçuca e

constatou a do¡ninância de rninerais a ZR (caolinita desordena-
da e haloisita) con presença de hidr6xidos de Fe e A1 na fra
ção argila, concluindo pela existência na área de urn processo
de fernonossialitização.

Santa Isabel (1979) estudando Canbissolos, Podz6ti
cos e Latossol.os no Município d.e Uruçuca e proxirnidades, cons
tatou a existêncía de ¡nineráis a 71, nisturados a õxidos e hi
dr6xidos de ferro compondo a fração argila dos solos rnais de

senvolvidos, Naqueles de rnenor desenvolvinento (caso dos Can

bissolos e alguns Podzó1icos) fora¡n encont¡ados rninerais 1:1
e 2:.I, representados por haloisita ¡28), interestratificados
B-V, vermicuLita, esmectita, al6rn de goethita e anorfos.
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0 ¡nesmo autor, realizou o estudo das diferentes for
de ferro nos so1os, chegando ãs conclusões seguintes:

os solos con cores brunas apresentan naior quantídade de

ferro amorfo, enquanto os mais ver¡nelhos são nais ricos e¡n

forrnas microcristalizadas (pseudo-goethita), As cores ana
relas relacionan-se as fornas bem cristalizadas do ferro
(goethita rnac roc ri s t a!ízada) ;

b) os solos com dominância de haloisita (Carnbissolos ePod
zólicos) exibem for¡nas anorfas fortes e os solos onde doni
na a caolinitâ ben cristalizada conté¡n goethita (Podz61i
cos e LatossolosJ.

0 estudo de Latossolos e Podzólicos desenvolvidos a

partir de granulitos básicos e internediários realizado por
Pessoa et al (l-980) nos Mr:nicípios de Uruçuca e Serra Grande
nostrou que os principais rninerais que constituem a fração a¡
gila dos solos são haloisita (78), caofinita com ou sern desor
dern no eixo b, gibbsita e goethita. A haloisita, nineral rnais
abundante nos horizontes ¡nais profundos, dininui de quantida
de nos níveis rnais superiores dos perfis, sendo conunente tu
bular, apesar de ter sido tanbé¡n identificada a forna glorneru
lar. A caolini.ta co¡n desorden no eixo b aparece rnais abundan
tenente nos perfis derivados de granulitos internediãios; elas
aunentan da base para os níveis nais superiores dos perfis,
demonstrando sua origern a partir da hidr6tise de outros filos
silicatos. A gíbbsita apresenta-se con boa cristalização, pre
doninando nos horizontes superiores dos perfis originados de

rochas básicas. Tal fato levou os autores a sugeriren, sua for
nação não sonente por hidrõ1ise dos feldspatos, nas tanbénpor
dessilicatização das caolinitas.

0s autores elaboraram un esquena da provãvel sequê!
cia evolutiva dos produtos de alteração dos granulitos (Figu
ra 6), Nele, o naterial original , sob a ação dos agentes in
tenpéricos, dã origen inicial"nente a produtos intermediários.
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FIG. 6 - ESQUEMA DA PROVAVEL SEOUÈITICIA
pRoDUTos DA at_renaçÃo DE GRANULtTos EMpoozollcos e unros'solos { vanleso uNA )
EIRA DA BAHIA SEGUNDO PESSOA ET AL.
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EstesrposteÌiornente evoluen para goethita microcrista1-izada
(a dissolução seletiva não evidenciou presença .de anorfos),
gibbsita (proveniente da hidrólise de feldspatos) e argiloni
nerais do tipo caolinita e haloisita. A hidrólise pode ainda
atuar sobre certos argilorninerais, solubilizando-os: a alumi
na e a sílica podem recombínar-se dando origem a caolinita ou
ocorrer perda de si1ício com pernanência da alumina solr forrna
de gibbsita

Os autores verificararn o relacionanento entre o prg
domínio de haloisíta tZRl e a estrutura moderada enblocos nur.

to pequenos e pequenos angulares e subangulares, enquanto o

predonínio da caulinita con ou sern desordern no e,ixo B e/ou
gibbsita, relacionava-se con a estrutura ultrapequena granu
lar, do tipo ttpó-de-cafátt. Foi tanbéln constatada a rrão exis
tência de relação entre grau de floculação e estrutura, aprg
sentando-se as argilas be¡n floculadas tanto nos horizontes óxi
cos cono nos texturaís.
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CAPITULO TI

MATERIAIS E TÉCNICAS DE ANÃLISES

l. I,IATERIAIS

Tendo como orientação bãsica estudar a alteração dos
minerais prinãrios e as paragêneses dela decorrentes sobre ro
chas granulíticas, assin como a pedogênese atuante sobre es
tes materiais, processou-se a escolha dos pontos de estudo ba
seada nas prenissas seguíntes:

a) os rnateriais escolhidos para anãlises desenvolverarn-se di
retanente sobre rochas granulítícas ou foram provenientes
da alteração dessas rochas corn un posterior retrabalhanen
to;

b) as annstragens forarn efetuadas en terço superior ou nédio de

encostas, evitando-se as partes nais deprimidas do relevo e

por conseguinte as neofornações por e1-e influenciadas;

c) procurou-se anostrar os solos nais representativos da ãrea
e, quando possíve1, os seus perfis conpletos, ou seja, da
superfície at6 a rocha alterada.

Como nateriais, utilizou-se amostras de rochas inal
teradas, al teradas, anostras de solo e anostras de solo inde
fornadas para estudos ¡nicrornorfol-ógicos.

Confeccionou-sê 35 1âminas das quais 26 correspondian
a anostras indefornadas de solo e alteração e 9 de rochas inal
teradas ou con alteração incipiente

Forarn coLetados 6 perfis de solo! correspondendo a 3

Latossolos [fß44,6e 8), Z PodzíIícos (HBA 5 e 12) e 1 Can



bissoto (HBA 1), perfazendo 66 arnostras, alén de

avu 1s as .

'))

23 outras,

Os Latossolos forarn arnostrados em rnaior núnero por 3

rnotivos principais: poÌ serem os ¡nais representativos daárea,
por se apresentare¡n em diferentes estãdios de evolução e por
existir uma diferenciação desses Latossolos de acordo com o

seu teor em ferro

No que se refere a classe dos Podzólicos, optou-se
pela anostragen de 2 perfis que, após analisados, apresenta
ra¡n valor V superior a 50e, sendo classificados cono Podzóli
cos Vernelho Amarelo Equivalente Eutr6fico.

Tendo ern vista a donínância na ârea de Canbissol-os
Distr6ficos sobre os Eutróficos, os quais apresentan uma gran
de unifornidade nas suas características, optou-se pela esco
tha de I perfil representativo da classe,

A Figura 7 refe¡e-se ao napa de localização dosper
fis e anostras avulsas coletadas, na área escolhida, para desen
volvimento da pesquisa.

Nas descrições detalhadas dos perfis (en anexo) ado
tou-se de rnaneira geral , as nornas e definições constantes do

Itfanual de l{étodo de Trabalho de Canpo da Sociedade Brasileira
de Ciência do Solo; para descrição da cor dos solos, utilizou-
se a N{unsell Soil Color Charts.

2. TECÎIICAS DE Af{ÃLISES

As aná1 ises realizadas en laboratório visararn .a

lacterização físíca, química e rnineralógica dos nateriais
tudados.

ca
ES



FrG. 7 -MAPA DE LOCALTZAçAO DOS PONTOS DE
AMOSTRAGEM.
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Sobre a terra fina seca ao ar (þ <2 nn) foran efetua
das determinações de unidade e os teores das diferentes fr?
ções granulornétricas (argila, silte fino, silte grosso, areia
fina e areia grossa) , segundo metodologia de rotina do labora
tório de análise de solo do Instituto de Geociências da USP.

Ainda sobre a TFSA foram realizadas as nedidas de pH

en água, pH ern KCl , bases trocáveis, alurnínio trocável , hidro
gêniò + alunínio trocáveis, carbono e nitrogênio, de acordo
con os n6todos de análise de solo utilizados na Seção de Agro
geologia do Instituto Agronômico de Canpinas descritos por
Na s c i¡nento (19691 .

A1én das a.ná1 ises de rotina foram ainda processadas
algurnas deterninações especÍficas, cono ferro livre (De Brdred¡
1963), ferro total, arnorfos (Sega1en, 1968).

Antes de efetuar-se as análises nineralógicas, pro
cessou-se a separação das frações granulonétricas da TFSA: a

argila foi separada por centrifugação de acordo con ¡netodolo
gia descrita por Robert q Tessier (1974); o silte fino foi se
parado por sifonagen e as frações areia grossa, areia fina e

silte grosso por peneitamento ern via únida.

Inicialmente a fração argila foi separada ern duas par
tes: grossa e fina, Por6¡n, tendo sido constatado que a conpo
sição dos argiloninerais era a nesma ern a¡nbas as frações, pas
sou-se a anal.isar a fração argila corno urn todo.

Sobre a fração argila foram realizadas as análises
seguintes: difração de raios-X, análise terno diferencial , ni
croscopia eletrônica ã trans¡nissão e análises quÍnicas eternen
tares (Si, A1 , Mg e Fe) por microssonda eletrônlca.

As lâ¡ninas delgadas de anostras de rochas foran estu
dadas en nicrosc6pio ótico polarizarlue. Anostras de solo e de
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rnateriais alterados fora¡n tanbérn observadas através de rnicros
cópio õtico, após confecção de l.âninas delgadas de acordo co¡n

técnica descrita por Verbeke (1969).
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CAPíTULO T I I

CARACTERTZAçÃO DOS SOLOS

l. 0s tATossor0s

I . ì , Dados llorfológi cos e Físi cos

Foram estttdados 3 perfÍs de Latossolos (HBA 4, HBA

e HBA 8)que apresentavam diferentes estádios de evolução,
senvolvídos sobre o produto de meteori.zação de granulitos
situ e/ou rernanej ado, todos localizados en terço superior
encosta.

São encontrados na Tabela l, os dados referentes as

propriedades físicas dos Latossolos e as suas relações granu
lonétricas; aqueles referentes a norfologia dos perfis, estão
contidos nas suas respectivas descrições, en anexo,

O Latossolo variação Una (HBA 4) apresentou o maior
grau de desenvolvinento, con naior profundídade, maior número
de horizontes e rnaior espessura destes. Com grande desenvolvi
mento, por6n em grau nenor que o HBA 4, encontra-se o Latosso
lo Vermelho Anarelo IHBA 8) , vindo a seguir o HBA ó, o nenos
evoluído da classe e tanbén classificado cono Latossolo Verne
tho Anare 1o .

Todos os perfis apresentam sequência do tipo ABC, con
o horizonte B iniciando-se a 34-40 cn, apresentando o horizon
te 82 vãrias subdívisões; o início do horizonte 83 varia con
os perfis: os mais evoluídos ten seu início a aproxí rnadanen te
400 cn e o rnenos evoluído a 165 cn.

6

de

in
de



.- !]ì
't

I

27 I

. -il;;,;;--.l 1 --
'11'f iliui[¡ì]ri^l;;

lÞrfil llß^ I - Latossoto vorìoçåo

^l 
0-t 5 8,0 70

^3 
15-45 t3,6 73

llr
E¿t

Bzz

t\Pl

ttz4

B3

t2 I,00 0,07
ì 2 0,83 0,07

Grôoul ollctrj à (1)

l; t; I;;lr_ _t_ I I

unå

3212
3 2 t0

45-70 14 ,0 73

70-105 13,5 77

ì05-tB0 14,0 B0

I tì0-2t 0 15,9 8l
2 t0-2f10 14,0 79

400 10,0 60

4

?

2

2

4

20

2

2

2

2

2

3

9 12 O,ts 0,08 0,05 I,38 0.8 0,06
9 t0 0,90 0,05 0,03 t,03 0,6 O,o5
I I I,00 0105 0,03 0,69 0,4 o,o5
1 I 0,87 0,05 0,03 0,69 0,4 o,O5
7 I 0,87 0,08 0.05 0,17 0,ì o,o3
I 9 0,89 0,40 0,33 0,t7 0,1

0,04 2,93 1,7
0,04 ì,90 I,l

0,ì4 t2
0,t0 Iì

l3
12

I
l3
ì3

t3
t3

12

6

I
l0

cr

czu

c2"

^t
Â.ì

flr

Il2 
r

Bzz

B2:

B"

cl

czy

czu,

1 .100

1.600

L600

0,t7 0,t
0,ì7 0,t
0,t7 0,t

l'Írfi¡ llllÀ 8 La[o:isolo VemEìho fu¡¡ar€]o

0-t4 4,4 53 4

14-35 6,9 68 4

35-60 l{J,O 70 4

60-ì 20 8,9 70 2

I20-t 95 B,t 70 2

ì95-2 30 9,6 70 3

430 t2.6 67 I

530 8.8 56 ì I

13 27 0,4S 0,13 0,08 3,79 2,2 O,t8 .t2

ì0 ì5 0,67 0,10 0,06 | t72 t,O o.l0 ìo

2

2

3

2

3

t0 l4

ìt ì5
rì t4

ì0 t5
9 t3

ll r8

0,6t 0,09 0,06 0,86 0,5 0,04 13

0,73 0,06 0,03 0,69 0,4 O,O3 ì3
0,i9 0,07 0,03 0,52 0,3
0,61 0,07 0,04 0,34 0,2
I,44 0,ì6 0,t2 0,34 0,2

0,61 0,27 0,20 0,34 0,2

Petfil HBA 6 - Lôtossol.o Vermlho AÌbr€lo
At 0-20 3,8 42 4

^3 
20-45 5.9 58 3

4t-70 5,2 58

70-95 6,5 62

95- I35 6,3 66

| 35-165 3,7 66

l6s-270 3,5 51

270-A2t 2,4 32

420-5?0 2,3 30

3

3

3

3

I
20

13 23 0,57 0,ì0 0,05
I I 21 0,52 0,ì0 0,05

l0 18 0,56 0,09 0,05

ì0 ì8 0,56 0,09 0,0s
t0 2ì 0,48 0,21 0,ì4
l0 33 0.30 0,78 0.62

8 20 0,40 ì ,40 ì,to

0,t7 0,ì
0,ì7 0,ì

I,03 0,6 0,05
0,86 0.5 0,08
0,69 0,4 0,05

0,69 0,4 0,04
0,34 0,2

0,17 0, ì

0,00 0,0

0,00 0,0

500

600

34 0,50 0,ì7 0,ì0 4,48 2,6 O,2O

22 0,59, 0,ì2 0,05 1,55 0,9 O,O7

Bl

"21
B¿z

8z¡

B:r

ß:z

B::

3

3

3

4

5

9

ct
c2

t9650

700

37 0,24 ì,84 1,37 0,17 0,t

A,G

e ìåçõês GrànuìonEt¡i cà tilat6rt à 0rgãnl c6

orrno lrrrn"nlrrlo*, 14.0 (1) c(1) r'r (* ) c/¡1

l
I

TA0ELA I - Dðdos Referentes a rJmidÀde, crðnulonetris e t4ðt6riô orgânlcô nos Latossolos.
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A cor do horizonte superficial 6 idêntica nos 3 per
fis, ou seja, bruno arnarelado escuro com natiz 10 YR e .valor
e crona ígua1. a 4.0s horizontes A3,Bl " B, dos perfis HBA 6

e 8 apresentan cor bruno forte (natiz 7,5 YR) con valor va
riando entre 5e 6e crona entre 6 e 8; o perfil HBA 4 temnes
ses horizontes coloração que varia de bruno arnarelado (matíz
10 YR, valor 5 e crona 6). 0 horizonte 83, en todos os perfis,
tona coloração dominantenente vernelha, ocorrendo sobretudo a
cor ver¡ne1ho arnarelada (matiz 5 YR) con valor 5 e crorna 6 e 8;
ocorrerTì tanb6n nesse horizonte tonalidades vernelhas, matíz
t0 YR, valor 6 e croma 3 e 4 (perfil HBA 6).

E generalizado ern todos os perfis, nos horizontes C,

a exístência de pontuação branca, a¡narela ou nesno verrnelha,
con diâmetro aproximado de 2 nrn e que corresponde¡n anateriais
em vias de a lteração.

Os co¡nentários acÍrna registrados referem-se
das amostras de solo quando ú¡nidas,

cor

Chana atenção no perfil HBA 4, a coloração ana¡elo
olivácea (2,5 YR, valor e crona 6) apresentada no estado seco
pelos horizontes que nostran cor bruno arnarelada quando úmi
dos,

De naneira gera1, os Latossolos da área apresentan
una estruturação semelhante ao longo dos perfis: no hori zonte
A1 , a estruturação granular con tananho pequeno a ¡n6dio e grau
de desenvolvimento rnoderado passa para una estrutura subangu
lar nuito pequena a pequena de fraco grau de desenvolvimento
no Ar. Nos horizontes 81 e Br, blocos subangulares de tananho
pequeno a n6dio ocorren, con grau de de senvo lvi¡nento fraco a

¡noderado. No horÍzonte 83 a tendência geral é para a ocor¡ên
cia de una estrutura rnais grosseira ern blocos subangulares e

um grau de desenvolvimento de moderado a forte.
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Toclos os perfis apresentan no horizonte B2 textura
nuito argilosa, corn teores de argila entre 62 e 819. O enpo
brecirnento en argila no horizonte A é conun, con diferença en

tre o horizonte Ae B em torno de ?0e" para oHBA6 e 8 e de

l0% para o HBA 4, sendo este o perfil rnais argiloso.

Ern superfÍcie, os perfis HBA 4, 6 e 8 apresentan-se
con textura nuito argilosa, argila e argila arenosa respecti
varneirte. Neles, os teores de silte fino e silte grosso são bai
xos e equivalentes não chegando a ul.trapassar 10å nos horizon
tes pe do 1ógi cos .

Os teores de areia nos horízontes pedológicos são va
riáveís: o perfil HBA 4 apresenta os valores nais baixos, coi
preendidos entre 15 e 24e"; o perfiJ. HBA 6 (o ¡nais arenoso den

tre eles) nostra valores variando de 28 a 51%. Já o .perfil
HBA 8 tem seus teores entre 25 e 40"ø. En todos os perfis os

valores são senpre nais elevados para a areia grossa.

Nos horiøontes 83 e C dos perfis, percebe-se una ten
dência geral para a dininuição da fração argila, aunento dos

teores de silte e leve crescimento nos percentuais de areia,
não ultrapassando estes, os valores dos horizontes superfi
ciais, na naioria das vezes.

E percebíve1 una correlação estreita entre a unidade
e a textura dos perfis I corno esta varia nos horizontes de urn

rnesrno perfil e entre os perfis, os valores de urnidade tanbén
sofren oscilações cono seja, crescendo ou decrescendo, quando

ocorre o aunento ou dininuição dos teores da fração argila.

As relações gr:anulonétricas são artifícios utiliza
dos para obtenção de infornaçöes que auxiJ.ien na elucidação de

probl-enas ligados aos fatores de forrnação dos solos e a sua
evolução. Assin sendo, utiliza-se a relação , Areia Fina/Areia
Grossa co¡no indicador de nudanças no ¡naterial originário do so

1o através de variações bruscas nos seus valores.
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Para os Latossolos da área, esta relação apresenta-
se con fracas varíações ao longo do perfil, principal.nente nos

horizontes A, B, e Br. Nos horizontes B, e C a proxinidade da

rocha introduz pequenas oscilações que são i.nsuficientes para
afirmar-se a existência de nudanças no naterial de origern des

ses solos.

relação Silte Total /Argtla e Silte Fino/Argila é

usada cono indicador do grau de evolução dos solos, Os valo
res baixos encontrados nos horizontes A e B (executando o B3)

que são sempre inferiores a 0,17 indican o alto grau de evolu
ção desses solos. A faixa de variação nos perfis para a rela
ção Silte Fino/Argila (variando de 0,03 a 0,05 no HBA 4, de

0,05 a 0,10 no HBA 6 e 0,03 a 0,08 no HBA 8) corrobora a clas
sificação aqui efetuada para os Latossolos estudados no que

diz respeito ao grau de desenvolvimento dos nesrnos.

I .2. Dados Quími cos

a) Compleøo Sorti¡so e Matãría )z'gãnica

o conplexo de troca dos Latossolos (Tabela 2) apre
senta-se bastante dessaturado con o grau de saturação ern ba

ses não ultrapassando 18%, a exceção do horizonte A1 do pel
fil HBA 6 (33q")', os valores mais elevados correspondern ern ge

ral aos horizontes superficiais, excetuando-se, neste caso o

perfil HBA 4, que ten os ¡nais baixos valores ern superfÍcie.

Dentre os cátions básicos domina o Ca, vindo a seguir
o }lg con vaLores um pouco ¡nais baixos e finalnente o Na eo K,

encontrados ern quantidades ínfinas. Decorrente da distribui
ção desses cátions no perfil, o valor S é nais elevad.o ern su
perfície (horizonte A) nos perfis HBA 6 e 8.

Os cãtions ãcidos aparecern preenchendo nais de 509

do complexo de troca, con predo¡ninância do hidrogênio, presen

l
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te em grande quantidade nos horizontes superficiais, O alumí
nio dornina nos horizontes de profundidade, onde a saturação
do íon no cornplexo é en torno de 80%: os valores nais baixos
são encontrados no perfil HBA 4, com ausência do íon em quase

todo o horizonte B.

Refletindo a distribuição dos cátions ácidos e bási
cos, o pH dos so1os, quando nedido. ern água, apresenta valores
ácidos, variando de 4,2 a 5,0, En KCI , os valores são maì-s ba!
xos, dando um 

^pH 
que varia de -0,3 a -0,9; o perfil tlBA 4 é

o único que nostra valores positivos que vão de 0,2 a 0,5 e

que coïrespondem ao horizonte BZ.

A capacidade de troca desses solos varia de 2,44 a

9,40 neq/100g de solo, correspondendo os valores ¡nais eleva
dos ao horizonte A.

Os teores de natéria orgânica (Tabela ì) são n6dios
em superfície, decrescendo ern profundidade; os rnais elevados
são encontrados no perfil HBA 6 (4,48%) e os rnais baixos no

HBA 4 (2,93e"), enbora seja este perfil que apresente as taxas
mais elevadas em profundidade (1% de nat6ria orgânica até 1n
de pro fundid ade ) .

Tanto o carbono quanto o nitrogênio nostran a nesna
distribuição dentro dos perfis, ou seja, teores decrescentes
corn a profundidade; a relação C/N varia de 6 a 13, con uma

distribuição aleatória dentro dos perfis.

b) 0 Fev'ro e sua Dístribuição nos Perfis (Tabela 3)

. 0 Ferro Tota I

O terno ttferro totaLtt é usado para designar a totalÍ
dade do elernento ferro encontrado en um naterial dado, seja
ele pertencente a u¡n ¡nineral prinário, a un rnineral secundá
rio (cristal-ízado ou amorfo) ou a un conplexo orgânico.
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0 perfil HBA 4, que corresponde ao Latossolo varia
ção Una, apresenta as taxas ¡nais elevadas de ferro e nostra
teores variando de 10,87 a 20,099 de FeZOSI os teores mais ele
vados (18 a 20"ø) corresponde¡n ao horizonte B, aqueles entre
15 e 18% ao horizonte A e os mais baixos (10 a 13%) ao hori
zonte C.

Os perfís HBA 6 e 8 (Lato.ssolos Vermelho Amarelo)

ben teores intermediários de ferro. No HBA 8 esses valores
cilarn entre 8,72 e !2,08"ø, correspondendo o rnais baixo ao

rizonte A1 i seguen-se valores con fracas variações no A3 e

rnais horizontes (^,10,5%) aunentando urn pouco no horizonte
('"I2 ,0e") .

0 perfil HBA 6, o rnais pobre en ferro entre os per
fis estudados, ten seus teores variando entre 3,50 e 9,94e, de

FerOa. Partindo do horizonte A (t6,5%), estes valores são cres
centes en direção ao horizonte B, onde os mais altos valores
são atingidos; a partir do B=, eles sofrern decréscino, varian
do de 3,50 a 8, 79% ,

. 0 Ferro Livre

0 ferro, quando liberado dos ninerais prinários, por
efeito da alteração, pode entrar em novas combinações, cono a

dos óxidos e hidr6xidos anorfos e clistalizados, que conferern
sua cor aos so1os. Estas formas novas são denorninadas de ttfer
To Liuz,e fr; este terno, contudo, não ten o nesmo sentído para
todos os . pesquisadores. Adota-se aqui, aquele enitido por Se

galen (1971) que considera ferro 1ivre, aquele contido nos ¡ni
nerais secundários, onde o elemento faz parte de u¡n óxido ou
hidróxido, que pode apresentar-se sob forma cristal-izada ou
anorfa. Pode tanbém inctuir o ferro contido na-s cornbinações or
gânicas, que são geralnente edifÍcios pouco estáveis contendo
quantidade muito fraca do netal .

0 ferro livre no perfil HBA 4 varia entre 9,29 eI7,64'ø;

o vaLor nais baixo é encontrado no horiZonte 41. Nos horizon

exi
os

ho

de

c



tes A3,Bl u B, ele oscila de 12,20 a 74

o valor ¡nais elevado e nos hoÌizontes C

tre 10 ,87 e 12,77co.

35

,15; no B, é atingido
os valores vari a¡n en

0 perfil HBA 6 apresenta 5,05% de FerO, livre no ho

rizonte Ar; nos horizontes subsequenter (A:,81,82 e Brr) es

ses valores oscilan de 7,15 a 8,29eo. 0s demais horizontes (832,
833 e C) ten valores variando na faixa de 2,95 a 7,95e".

0 perfil HBA I ten valores de ferro livre cornpreendí
dos entre 6,20 (41) e 10,83%; do hori zonte A3 até o Ct os vg
lores oscilan entÌe 7,82 e 8,83%. No horizonte CZ o naior va
1or e¡n ferro livre do perfil 6 atingido: 10,83%.

. A Relação Ferro Livre/Ferro Total e a Correlação
Ferro Li vre-Argi 1a

Todos os perfis estudados apresentan relação Ferro
LÍvre/Ferro Total elevada (> 0,59) e principalmente os perfis
HBA 6 e HBA I, cujos valores crescentes com a profundidade, são

sempre iguais ou superiores a 0,71. O perfil HBA 4 não ¡nostra
urna relação corn a profundidade nas tem nos horizontes de al-te
ração valores be¡n elevados (n,1,00).

Analisando-se as curvas de Ferro Livre para os 3 La
tossolos estudados e cornparando-as con os teores de argila dos

respectivos perfis (Figura 8), observa-se que os mais baixos
valores em ferro 1ívre são encontrados nos nÍveis superiores
(horizonte A1) , correspondendo tanbé¡n aos teores nais baixos
de argila dos perfis, excetuando-se os horizontes de altera
ção, Isto deve-se a un enpobrecimento da fração argila naqual
é encontrada a quase totalidade dos conpostos de ferro de ori
gen secundária, ou seja, o ferro livre. Nos horizontes de aL

teração a correlação teores de ferro livre-teores cle argil-a é

inperceptíve I .
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c) Cínát¿ca. de Díssolução dos Elementos Fe, AL e Si

A técnica da dissolução sucessiva ácido-base preconi
zada por Segalen (1968) visando a identificação e a estinati
va semi-quantitativa das substâncias amorfas foi utilizada en
horizontes selecionados dos perfis estudados.

. Cinética da Dissolução do Ferro

As curvas cumulativas da dissolução do ferro para
Latossolos estão representadas na Figura 9.

Para o Latossolo variação Una (HBA 4) é perceptível
a existência de Z grupos de curvas:

o prineiro grupo (41 , BZZ u 824) apresenta una fraca incli
nação, ou seja, exibe urna forma que corresponde a dissolução
nuito lenta dos compostos de ferro, caïacteïí zando a presen
ça de substâncías ben cristalizadas; charna a atenção a 1en
tidão dessa dissoLução, principalmente para os horizontes
BZZ . BZ4, desde que anostras contendo respectivanenÍe IZ,Z0
e 11,15% de ferro livre tiverarn, ap6s as I extrações con
HCI 8N, a rêtirada de 5,25 e 5,93eo de Fer0, o que correspon
d,e a 43 e 539 do ferro livre contido na anostra I

o outro grupo de curvas, referente aos horizontes Br, C, e

C2 náo apresenta inclinações fortes nas suas partes i¡iciais
nas, a partir da segunda extração (83 e CZ) e quarta extra
ção (C1) percebe-se urn aunento nos teores de ferro extraÍdo,
atingindo no finat das oito extrações 74,75 e 94% do ferro
livre. Apesar da ausência de arnorfos, percebe-se una din!
nuição do grau de cristalinidade dos produtos ferruginosos
nestes nÍveis quando cornparado aquele dos nateriais presen
tes nos hcrizontes do grupo anterior.

As curvas de dissol-ução do ferro para o perfil HBA 8

nostran entre si a lnesna confornação, ou seja, denonstran uma

dissolução lenta dos compostos de ferro, não indicanclo e¡n ne
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FIG. 9 - CURVAS CUMULANVAS OA DISSOLUçÃO SELETNA OO FERRO NOS LATOSSOLOS.
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nhum nomento, a presença de ferro facil¡nente extraível. Ressal
ta-se tão somente, a naio¡ facilidade de dissolução dos compostos de
ferro no naterial do horizonte Br2, en relação ãqueles dos horizon
tes BZZ " BZ3.

Para o perfil HBA 6, as curvas mostran que nos hori
zontes B e C, ocorre a existência de fo¡mas facil¡nente extraí
veis, logo no primeiro ataque. A curva referente ao horizonte
C2 indica a presença de "u 2,8 de Fe2Oa anorfo. O patanar de es
tabilidade da dissolução 6 atingido a partir da 5a. extração
e já na 8a. quase que a totalidade do ferro livre foi extraí
do (5,4% de um total de 5,5%). Isto indica a existência de for
rnas do ferro, alén do anorfo, de fáci1 extração, ou seja, de

baixo grau de cristalinidade. Para os horizontes B22 e Bí os
teoÌes de ferro extraídos foran menores que o C2 porén a prg
sença de 1,3% de FerO, anorfo no Ba, foi detectada.

. Ci nðti ca da Di ssol ução do Al umíni o

O alunínio foi dosado nas soluções ácidas e alcalinas.
De naneira geral , o extrato ácido apresentou concentrações nais
baixas do elernento que o extrato básico. Os valores totais (41
no extrato ácido + A1 no extrato básico) oscilaran entre 4,79
e 7,49e" de A1 2Oa.

Todas as curvas apresentaran a nesna confornação (Fi
gura l0) mostrando una dissolução lenta e gradual dos conpostos
aluninosos e con s e quentenent e a ausência de produtos alurnino
sos anorfos, En todos os perfis, nos horizontes onde a gibbsi
ta se faz presente, houve rnaior liberação de alunínio nas 16

extrações.

Cinétíca da Dissolução da Sitica
A síl ica foi dosada nas soluções alcalinas, nosttando valores

que variarn de Z,0Z a 6,ITt de Si02 nos 8 tratanentos.

Todas as anostras fornecerarn curvas (Figura lì) sen
nenhurna inflexão ¡ que passan pela otigen. Conumente, os teo
res rnais elevados correspondem aos horizontes superficiais.
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I .3, Concl usões

Foïam estudados 3 perfis de solo apresentando dife
rentes estádios de desenvolvirnento (l-ßA 4 > HBA 8 > HBA 6); são ce

racteÌizados por apresentaren cores bruno a¡nareladas nos hori
zontes pedológicos e aver¡nelhadas nos horizontes de alteração,
estrutura granular no horizonte A que passa a blocos suban
gulares no B; a textura é senpre rnuito argilosa havendo urn en
pobrecinento en argila no horizont'e A,

A relação granulonétrica silte/argila indica o alto
grau de evolução desses solos; a relação areia fína/areia gros
sa nostrou-se insuficiente para afir¡nar-se a existência de re
nanej anentos na área de ocorrência clesses so1os.

Quinicamente, são solos dessaturados, com pH ãcido,
onde a presença de nat6ria orgânica faz aurnentar urn pouco a

CTC en superfícíe; no ho¡izonte BZ a CTC, quando calculada pa
ra 100 g de argila, oscila entre 4 e 7 neq.0s teores da naté
ria orgânica são nédios e decrescentes con a profundidade,

0 perfil HBA 4 apresenta teores elevados de ferro to
tal , daí sua classificação cono Latossolo variação Una; os La

tossolos Vermelho Anarelo (HBA 8 e HBA 6) apresentam teores
nédios do eleûËnto. Os teores de ferro livre, quando relacionados aos de

ferro total , são elevados, o que ocasiona una relação Ferro IÈ

vre/Ferro Total a1ta, principalnente nos horizontes de altera
ção; nos horizontes pedolõgicos do perfil HBA 4 são encontrados os valo
res rnais baixos desta relação.

Nos 3 perfis estudados não foi detectada a presença
de anorfos de Si e Al; no que se refere a anprfos de ferro, tem-se a sua
presença nos horizontes 83 e C do perfil HBA 6. Apesar da não
existência de produtos ferruginosos anorfos nos perfis HBA 4

e 8, percebe-se a presença de compostos con diferentes graus de crista
linidade sendo esta crescente en direção a superfície do solo.
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2. 0s PoDZoLIcos

Foram escolhidos 2 perfis desta classe observando-se
de i¡ício, o grau de desenvolvimento dos nresncs; posteriormente percebeu-

se que, alé¡n da diferenciação no grau de desenvolvi¡nento, o per

fi1 HBA 12, o nais jovem dentre e1es, apresentava tendência a

urna pequena diStrofia.

2 .l . , Dados llorfol ógi cos e Fís i cos

Os dados norfológicos encontran-se no final do texto,
em anexo, e os físicos estão contidos na Tabela 4.

0s solos estudados apresentan-se nedianarnênte profun
dos, coÍr o horizonte Bt iniciando-se a 85 e 120 cn; apresen
tarn sequência do tipo ABC, corn poucas subdivisões no horizon
te B que te¡n início a 2I e 30 cn.

0 horizonte C do perfil HBA 5 ten grande espessura e

apresenta-se corn diferentes graus de alteração en r.rn npsno nível , decor
rente da. diversidade nineralógica apresentada pela rocha.

Ambos os perfis contén elenentos grosseiros na massa

solo, sendo estes ben mais numerosos e de rnaior diânetro
perfil HBA 12.

0s 2 perfis estudados apresentan cores brunadas en
superfície (natiz 10 YR) con l¡alores lariando entre 3 e 5 e crona entre
2 e 4. O horizonte B ten cores vermelho anarelada (natiz 5YR)

con valores entre 4 e 5 e crona entre 6 e 7. Donina nos horizontes de al
teração a cor vernelho amarelada, matiz 5 YR e valor e crona
5 e 8 respectivanente. É cornurn a pÌesença de pontuação peque

na de cores variegadas a partir do horizonte Bg (HBA 5) e BZ

(HBA 12) .

A estrutura dos perfis ten forrna idêntica, granular
no horizonte A e en blocos subangulares no horizonte B e pÌa
ticaÌnente o nesmo grau de desenvolvi¡nento (noderado) . As va
riações dizen respeito tão sonente ao tananho, con os maiores
agregados acontecendo no perfil HBA 12.

do

no
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c 150

ÄFlAG

6

8
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9
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t6
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7

9

ì0
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7
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13 0,62

7 1 ,11

3 3,00

3 3,00
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16 1,00

to,z 65 ì2 5 7 It
lt,8 7r ì5 5 5 4
'1t,9 62 20 7 I 3

1?,4 49 22 I ',to I r

5F/Ar9

IABELA 4 - 0ados Referentes a umidôde, cranulometria e Matãria orgânica nos podzõlicos
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0s Podzólicos estudados apresentan textura franco a¡
gilo arenosa no horizonte Ar. No perfil HBA 12, o horizonte
A, rnostra textura franco argilosa e ¡nuito argilosa no B, e82;
a partir deste, a textura torna-se rnais grosseíra no B, e 'C,

apresentando-se da classe argila e franco argilo arenosa res
pectivamente, 0 perfil HBA 5 mostra textura da classe argila
no Ar/8, e muito argilosa no BZ1; a partir do nível seguinte
e nos posteriores donina a classe .textural argila.

Os teores de argila, corTro inferido através da obser
vação das classes de textura, crescen en direção ao B2 onde

ultrapassa 60%, decrescendo a segr.rír con a aproximação dos horizontes de

alteração. 0s teores de silte são n6dios (entre L7 e 27"ø) nos
horizontes pedológicos, crescendo nos horizontes de alteração,
quando oscilan entre 28 e 4Ie", 0s teores de silte grosso são
sernpÌe lnais baixos que os de silte fino. 0s teores de areia variarn bastan

te, tanto entre os perfis cono dentre os horizontes de urn mes

rno perfil. 0s totais da fração oscilarn entre 9 e 52% no HBA 12

e entre 12 e 51% no HBA 5. Tanto os teores de areia fina corno

os da grossa decrescen ern direção ao horizonte B, voltando a

aunentar nos horizontes de all.eTação,

As taxas de unidade acompanhan, de rnaneira geral ,

ar.lrrento e decr6scinn dos teores de argila. São nais elevadas no HBA 5,
de variarn de 9 , 8 a I8,,4e"; no HBA LZ vão de 6 ,0 a 12 ,4"ø.

Os valores da relação Areia Fina/Areia Grossa oscilarn
bastante no perfil HBA 5: até o horizonte BZZ el.es variam de

0,62 a 0,75; nos horizontes subsequentes, eles são geralnente
rnais elevados (0,70 a 3,00) e sem uma organização de acordo
con a profundidade, Este fato parece ligado as nodificações ni
neralógicas da rocha, possibilitando a existência de nateriais
con diferentes graus de alteração, in dependente, 'da profundida
de, No perfil HBA 12, os valores tem una distribuição correla
cionada com a profundidade: são nais baixos en sr-rperfície ! cres
cem no horizonte B e voltan a baixar no B, e C, variando ao

longo do perfil de 0,45 a 2,67.

o

on
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As relações Silte Total,/Argila e Silte Fino/Argila
apresentan a mesna distribuição para ambos os perfis: os valo
res, relativarnente baixos nos horizontes superficiais, sofrem
dec¡óscino no B e os nais altos valores são atingidos no hori
zonte C. Para a relação Silte Total/Argi1a, os valores vão de

0,26 a 1,40 con f¡acas diferenciações entre os perfis, fato
tanbém percebíve1 para a relação Silte Fino/Argi1a, onde os

valores oscilam de 0,18 a 0,85.

2.2 . Dados Quími cos

a) CompLeæo Sortiuo e Matéz,ia orgâníea

O cornplexo sortivo dos Podzó1icos estudados (dados
contidos na Tabela 5) apresentam algunas dife¡enciações: no
perfil HBA 5 o grau de saturação 6 superior a 50% nos horizon
tes pedol6gicos e nostra nos horizontes de alteração um con
plexo sortivo onde, en geral, nenos de 50% dos sítios de tro
ca estão ocupados pelas bases. No perfil HBA 12, -os horizon
tes, con exceção do Br2 e C, apresentan uma ligeíra distrofia,

Entre os cátions bãsicos, donina no cornplexo desses
so1os, o Mg que aunen.ta corn a profirndidade, vindo a seguir o

Ca que nostra fracas variações no perfil, 0 K e o Na são en

contrados en quantidades ben rnenores, sobretudo o K o qual
aparece nais concentrado em superfície, ao contrário do Na cu
jos teores crescern en profundidade.

Os cátions ácidos, A1 e H, ten distribuição inve¡sa
nos perfis, com o A1 crescendo em profundidade e o H en super
fície. A saturação en AI 6 rnaior no horizonte C do perfil HBA

5 onde chega a atingir 56%.

O pH desses solos é ãcido, variando de 4,8 a 5,8 corn

os ¡naiores valores correspondendo aos horizontes nais profun
dos do perfil HBA 12. O ApH ó senpre negâtivo e varia de 0,8
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TABELA 5 - Dados Referentes ao pH e Compìexo Sortivo nos podzõticos
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6,48

0,2

0,3
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do

4,1
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2,9 10,27 69
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9,77
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55 29

45 13

45 t2
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o,z9 15,11 0,5

488
38 29

41 36

48 32

52 26

34 15
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a 1,7 corn os valores mais elevados relacionando-se aos hori
zontes de alteração.

A CTC varía bastante nos perfis (9 a 24 neq/100g de

solo), com os valores mais elevados ocorrendo ern profundidade.

0 perfil HBA 12 mostra teores elevados de ¡natéria or
gâníca (Tabela 4) no horizonte AI .(5,5%), decrescendo nos ho
rizoiites subsequentes, enbora a 60 cn de profundidade esta ta
xa seja ainda superior a 1%. No perfil HBA 5 os teores ficarn
en torno de 3% en superfície e nostra valores superiores a 1%

até 80 cn de profundidrdde. Os teores de C e N são decrescen
tes con a. profundidade e a relação C/N varia de 7 a 11 nosper
fÍs,

b) A Feyro e sua Disty,íbuição nos Perfis (Tabela 6)

0s teores de ferro total nos Podzólicos da área são
elevados variando de 8,04 a 17,45'ø com pequenas variações en
tre os dois perfis. 0s vaLores rnais baixos são encontrados ern

superfície; un aunento é verificado no horizonte B e un 1ígei
ro decréscirno no C. Esta distribuição é verificada sobrotudo
no perfil HBA L2; para o HBA 5, o ferro totaL apresenta osci
1ações no horizonte C que se devem as ¡nodificações na conposi
ção nineral6gica da rocha corn zonas mais básicas prõxirnas aou
tras de co¡nposição nais ácidas.

Os Podz6licos estudados apresentarn a nes¡na distribr'!
ção de ferro livre nos perfis, corno seja: valores mais baixos
en superfícíe, aurnento no horizonte B e decr6scino no C.No ho
rizonte A estes valores oscilan entre 6.77 e 8,96%, no B de

Ll ,Z9 a 14,11 e no C de 5,66 a I2,39e".

0s dois perfis apresentan a nesna distribuição para
os valores da relação Fe livre/Fe total; os rnais baixos säo
encontrados nos horizontes de superfície (A) , os mais altos
são atingidos nos horizontes B e urn decréscino no horizonte C



PeÌfil tlBA 5 - Podzõlico Verrelho Àearelo Equiya'lente Eutrõfico
Al 0-30 1,34 1t,94
A3/Bl 30-5s 8,96 ì 3,59
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"21
Bz?

B^

ct
c,
t-^

J
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PR0FUNDIDADE ( cn)

55-80 1l ,29 i4,87
80-t 20 ì r ,50 14,30

120-160 13,30 16,45
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260-?80 t 0,1t 13,23

300 5,66 8,04
380 9,38 t 4,l5
4t0 7,53 lt ,4t

Perfil HBA l2 - Podzõlico Yerrelho Ararelo Equiyaìente Eutr6fi€o
Al 0-t0 6,77 12,01
A3 t0-2t 8,77 .t3, 

s9

\ 2't-35 12,?0 16,09

B2t 35-62 13,2s .t7,?3

B2Z 62-85 14, 17,09
83 95 12,97 17 ,45

c 150 12,36 17 ,Og

Fe Ljvre (1) Fe Total (-q )

ÍABELA 6 - Distribuição do Ferro Livre e Ferro Total nos Podzólicos

Fe Livre/
Fe Total

0,5 t

0,66

0,7 6

0,80

0,¿0

0,79

0,76

0,70

0,66

0,66

0,56

0,65

0,76

0,77

0,83

0,74

o,72
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é verificado. No perfil HBA 5 esta relação varia de 6I a 80 e

no perfíl HBA 12 de 57 a 83. E1a pode ser considerada elevada,
já que se trata de perfis rnedianarnente desenvolvidos; perce
be-se que, apesar de tratar-se de solos rel-ativanente jovens,
a alteração é muito eficiente, atacando sobremaneira os rnine

rais contendo ferro e ljbertando o elenento que passa a con
por o charnado ferro livre do solo. Parte do ferro total conti
do no naterial 6 representado por grãos de nagnetíta cono de

mostiado pelas anãlíses ¡nicronorfol6gicas.

No que se refere a correlação
ses solos (Figura l2) percebe-se que,
te un aunento do ferro livre naqueles
de argila é mais elevado.

ferro livre-argi 1a des
de ¡nane i ra geral, exis
horizontes onde o te or

Cinátíca da DissoLução dos ELementos Ee, AL e Si

Ci néti ca da Di ssol ução do Ferro

A Figura l3 representa as curvas da dissolução sele
tiva do ferro para os Podz6licos estudados.

As curvas obtidas Þara o perfil HBA 5, con exceção de

quela referente ao horizonte A1 , mostran alén da presença de

substâncias cristalizadas, a existência de amorfos de ferro o

que 6 indicado pela forte inclinação nas suas partes iniciais.
A quantidade de FerO, arnorfo extraído está situada na faixa
de 1 a 3%, con os valores ¡nais baíxos (. 1',) referindo-se aos

horizontes CS, CS e 821; os valores naís elevados (1 e3%) cor
respondem aos horizontes B3 e Ct respectivanente.

O horizonte A1 não denuncia a presença de anorfos de

ferro, contendo sonente a fase cristalizada; esta, ao que tu
do indica, não apresenta un alto grau de cristalização, desde

que de una taxa de 7 ,34% de ferro 1ivre, foi extraído nos oi
to ataques, un total de 7,06"0 de FerO=.

c)
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Para o perfil HBA 12, as curvas obtidas nostran con
figuração idêntica, co¡n indicação da presença de substâncias
amorfas, cujos teores de ferro variarn de I a ?3. Nas 8 extra
ções ácidas, grande parte do ferro livre das a¡nostras foi dis
solvido, ou seja, 11 e lZod de un total ðe 72 e 74e".

. Ci nãti ca da Di ssoi ução do Alumínio

' Para o perfil HBA 5, o, t"o.", de alunínio extraído
nos 16 tratanentos, variararn de 3,5 a 6,2"0 con as rnaiores ta
xas de extração correspondendo aos horizontes Brt e Br. En ne

nhun níve1 deste perfÍ1 as curvas nostrararn indícios da pre
sença de substâncias arnorfas.

O perfil HBA l-2 acusa valores rnais elevados de 4110,
extraído en relação ao HBA 5 (Figura l4) nas tanbém não indi
ca a ocorrência de substâncias amorfas.

. Ci n6ti ca da Di sso lução da Sílica

Os teores de sílica extraídos nas anostras dos 2 per
fis rnostrararn variações: no perfil HBA 5 esses teores forarn
nais baixos, oscilando entTe 2,6 e 4,9% de Si02; noperfil HBA

12, os valores corresponderarn a 6,2 e 9,4%. As curvas o-btidas
nos 2 perfis de solo mostran a nesma inflexão, con exceção do

horizonte C do perfil HBA 12, a qual diferentenente das denais,
indíca a presença de 1% de Sí02 de fácil extração, o que cor
responde a presença de substâncias anorfas (Figura l5).

2.3, Con cl usões

Estudou-se 2 perfis de solo classificados co¡no Podzõ
licos Vermel,ho Anarelo Equivalente Eutrõfico con o perfil HBA

5 apresentando naior grau de de senvo lvirnen t o que o HBA 12.
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As cores desses solos são brunadas em superfÍcie e

verrnelho anarela da nos hòrizontes B e C; a estruf-ura 6 granular
no horizonte Al e subangular no horizonte A3 e no B. A textu
ra de franco argilo arenosa no A passa a muito algílosa no B,
pertencendo o horizonte C a classe textu]]al argila'

A relação granulon6trica Areia Fina/Areia Grossa não

aponta en direção a existência de .diferentes nateriais dando

origèm a esses solos e a relação silte total /argila, assin co

no silte fino/argila, indíca um estádio de desenvolvinento não

tão avançado para e1es.

Quinicanente são classificados cono solos eut16ficos
ernbora urna fraca distrofia seja encontrada nos horizontes su

periores do perfil HBA 12; o pH 6 ácido e a CTC nos horizon
tes BZ fica entre !5 e 23 rneq/100g de argila.

o perfil HBA 12 é nais rico ern natéria orgânica que

o HBA 5, enbora este apresente taxas superiores a 1% até 80 cn
de profundidade.

A distribuíção do ferro livre e do ferro total obede

ce a mesma sequência dentro dos perfis: teores baixos em su
perfície que crescem no B e decrescem no C; a relação Ferro
Livre/Ferro Total é eleva.da, principalnente nos horizontes B.

A presença de anorfos de Fe é detectada ern anbos os

perfis, sobretudo nos horizontes rnaís profundos; o ialunínio
não forna. conpostos anorfos, ao contrãrio do Si, que apresen
tou taxa de tå de Si02 arnorfa no horizonte C do perfil HBA 12.

3. CAIiBISS0L0

Foi estudado un
Dist16fiio, desenvolvido
proveniente de aL teração
superior de encos t a.

perfil classificado cono CanbissoLo
sobre material rernanejado e naterial
in situ; sua local-ização é ern terço
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3. ì . Dados Morfol õ9i cos e Físi cos

o perfil estudado (descrição ern anexo) apresenta se

quência de horÍzontes do tipo A(B)C, poucas subdivisões no ho

rizonte (B) e horizonte B, iniciando-se a 75 cn de profundi
dade. A partir do hori zonte BSZ, ocorre a existência de casca

tho e cathaus na nassa do so1o, provenientes da alteração da

rocha. Este 6 portanto, o horizonte que narca a transição en

tre os dois materiaís de origem desse solo.

Pode-se considerar este perfil cono rnédiananente pro
fundo, ernbora seu grau de de senvo lvirnen t o seja fraco.

0 perfil apresenta una grande honogeneidade .na sua

coloração: a cor bruno arnarelado escura domina en quase toda
sua extensão (10 YR 4/4), con ligeira varíação no valor que 6

naís baixo en superfície (10 YR 3/4) . A partir do horizonte Br2,

blocos rochosos sofrendo alteração nostram-se recobertos pot'
crosta intenperizada de cor vermelho arnarelada (5 YR 5/8). E

conum nestes níveis a existência de pontuação pequena de cor
branca, verrnelha e preta.

A estrutura, em geral co¡n fraco grau de desenvolvirBn
to, é pequena a n6dia subangular, apresentando aspecto rnaciço
poroso no horízonte 81 e 82. Ern superfície , a atuação da naté
ría orgânica propicia a existência de estrutura granular rnode

r adarnen te desenvolvida.

A classe textural doninante no solurn é a argila, con
exceção do horizonte A1 que se apresenta franco argilo areno
so; no horizonte C os diferentes níveis nostram as duas clas
ses textuïais citadas, Os teores de argila são ligeiranente
rnais elevados no horizonte B, con decrésci¡no no C, enquanto o

silte grosso pouco varia ao l"ongo do perfil e o silte fino so

fre lígeiro aumento nos seus teores con a profundidade. 0s teo
res desta fração (silte) estão senpre próximo de 201 . A fra
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ção areia fina sofre decréscimo con a profundidade, enquanto
a areia grossa decresce no B e nostra tendência ao crescinen
to no horizonte C.

Una correlação entre a textuîa e a unidade do pel
fil é perceptíve1 , corn aunento dos teores desta nos níveis
onde ocorre naior riqueza da fração argila; nota-se porén,
que nos horizontes de alteração o .aunento dos teores de uni
dade é por denais elevado, quando relacionado ao aunento da
percentagern de argila, Os dados relativos a granulonetria e

umidade desse solo estão contidos na Tabela 7.

A relação Areia Fina/Areia Grossa apresenta-se cres
cente no perfil até o horizonte Bjl ; a partir do B' perce
be-se una queda nos valores desta relação, o que parece indí
car uma mudança no material de origern desses solos.

As relações Silte Total/Argila e Silte Fino/Argila
são baixas no solurn, con os valores crescendo ern profundida
de; a relação Silte Fino/Argila é, nos horizontes A e B (ex
ceção do A1), pr6xima daquela apresentada pelos Podzólicos
(solos nediananente desenvolvidos), o que corrobra a idéia
de um materiaL jâ alterado sujeito a um processo de renanej a
nento como origen dos horizontes mais superiores deste solo.

3.2. Dados Quínfcos

a ) CompLeæo Sor.titso e Matária )rgâ.niea

O conplexo sortivo desse solo (Tabela 7) apresenta-
se com una distrofia em grau elevado (V < Z3X), exceção fei
ta ao horizonte A1 , onde a presença da rnatéria orgânica ocg
siona maior concentração de cátions básicos e V igual a 44I .

Dentre os câtions básicos do¡nina o Mg, con valores
ligeiranente crescentes em profundidade; a seguir, ten-se a
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predominância do Ca, con distribuição no perfil inversa ãque
Ia do Mg. 0 Na e K, ocorren en quantidades muito pequenas,
corn fracas variações nos teores de Na; os de K crescen em pro
fund i dade .

Decorrente desta distribuição dos cátions básicos, a

sorna de bases é mais elevada ern superfície (presença de naté
ria orgânica) e en profundidade, onde a alteração libera os
cátions básicos con rapidez urn pouco rnaior que a atuação da
lixiviação.

Os cátions ácidos (H e A1) são doninantes no conple
xo, con teores rnais expressivos de H en superfície e de A1 no
horizonte B; a saturação neste cátion é portanto nais elevada
(t 8o?) nestes níveis.

A CTC é nais elevada ern superfície (.', 8 neq/100g de

solo), decrescendo corn a profundidade.

Num cornplexo ocupado sobretudo por cátions âcidos, o

pH apresenta-se ácido (. 5,1) com ApH negativo variando de 0,8
a 1,0.

0s teores de rnatéria orgânica (Tabeta 7) são mêdios
e concentram-se sobretudo nos horizontes superficiair (At e

Ag), con decréscino acentaudo nos níveis posteriores. Esta dis
tribuição 6 t arnbé¡n verificada para o nitrogênio e para a re\a
ção C/N a qual varia de 6 a 14,

b) 0 Fez,ro e sua Dèstrdbuição no Perf,íL (Tabela 7)

0 ferro total apresenta valores crescentes corn a pro
fundidade variando de 6,3 a 1-I ,4eo de FerOr. Esta nesna distri
buição é apresentada pelo ferro livre, que varia de 4,5 a

I0,9%. A relação Fe livre/Fe total é elevada nos horizontes A

e B (r 0,70) e nuito elevada no horizonte C onde, na maior par
te das vezes, 6 superior a 0,95.
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Nenhuma correlação ferro livre-argila é perceptÍve1
no perfil, desde que os teoÌes de ferro livre tendern a cres
cer justanente nos horizontes de profundidade, onde se obser
va dinínuição na quantidade de argila (Figura l6).

c) Cínét'ica da Dissolução dos ELementos Fe, AL e Si

. Cinõtica da Dissolução .do Ferro

As curvas referentes a dissolução do ferro para o

Canbissolo (Figura l7) nostram a existência de 2 fases: na
primeira, o elenento encontra-se compondo una fase amorfa, o

que é denunciado pelas inclinações fortes das curvas nas suas
partes iniciais cono verificado principalnente para os hori
zontes IICO e B32:' a outra fase relaciona-se a presença de fer
ro cristalizado que, devido a presteza de sua liberação, deve
corresponder a compostos ferruginosos ma1 cristalizados e ten
presença mais marcante nos horizontes B, e Ar.

Cinãtica da Dissolução do Al e Si

0 Canbissolo estudado não apresentou arnorfos de Si e

A1 , desde que todas as curvas relativas a esses ele¡nentos não
nostran inclinações fortes nas suas partes iniciais (Figura
l7).

No Carnbissolo estudado, cono nos Latossolos e Podz6

licos, os teores de alumínio extraídos foran sefnpTe superio
res aos de sí1ica. Segalen (19ó8) observou a existência deste
fato en solos caoliníticos e relacionou-o ao ataque preferen
cial da carnada octaêdrica da rede, quando do tratamento alter
nado co¡n ãcidos e bases.

l
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3.3. Concl usões

Foi estudado urn perfil da classe dos Cambissolos Dis
tróficos o qual apresenta sequência do tipo A(B)C; seu desen
volvirnento deu-se a partir de 2 nateriais de origern: a rocha
in situ e naterial renanejado, A coloração dominante é bruno
anarelado escura; a estrutura, fracamente desenvolvida, é subal
gular con aspecto ¡aciço poroso. A classe textural doninante
é a ärgila.

O conplexo sortivo 6 dessaturado e o pH ácido; a CTC

no horizonte B é de 14 neq/100g de argila.

0 ferro livre e o ferro total apresentan a rnesna dis
tribuição no perfil, ou seja, valores crescentes com a profun
didade. A relação ferro livre/fetro total é elevada nos hori
zontes A e B e nuito elevada no C, onde os valores fican pr6
xinos de 1.

Fornas arnorfas de ferro foran detectadas nos horizon
tes mais profundos (CO e 83); arnorfos de Si e At não forarn en

contrado s .
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CAPIÏULO TV

EVOLUçÃO f.,t I NERALóG I cA

EVoLUçÃo DoS I'tINERAIS PRIilÃRI0S

' As rochas que constituen o enbasarnento da área ern es
tudo são fo¡¡nadas essencialrnente por feldspatos e piroxênios,
associados a rnenores quantidades de quartzo, biotita, granada,
hornblenda e opacos. Zircão e apatita aparecem como traços Es

tas rochas ten coloração cinza escuro, granulação fina e e:
trutura rnaciça a foliada. As texturas são granoblásticas equi
granulares, corn bordos dos rninerais interlobados, ameb6ides e

pol igonais.

Entre os feldspatos, a predoninância é dos plagioclá
sios (andesina) estando o ortoclâsio pouco representado quan

t i tat ivamente .

0s piroxênios estão representados pelos ottopiroxê
nios pertencentes a sërie hiperstênio-enstatita e pelos cJ-ino
piroxênios da série augita-diopsídio. Apresentarn-se con forma
granulal arredondada e alongada. 0s ortopiroxênios são dom!
nantes ernbora ern algunas rochas os clinopiroxênios este jaÌn ern

naior quant i dade .

0 quartzo aparece geralmente associado aos feldspa
tos; é comun apresentar-se fraturado. Seus teores são en ge

ral , ern torno de 15%, nas ern alguns casos, chega a atingir 35?.

A biotita, rnuito pteocr6ica, varia sua cor de amare

1o anarronzado a rnarrorn averrnelhado, ocorrendo isolada ou nas
bordas dos piroxênios, hornblenda e opacos.
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A hornblenda apresenta-se en cristais granulares ar
redondados a tabulares, exibindo coloração verde a¡narronzado
e forte pleocroísno. Tanto pode aparecer isolada como em in
tercrescinento con piroxênios,

A

eé
granada desenvolve-se associada ao piroxênio e horn
presente, em certas amostras, en quantidade elevabl enda

da.

0s opacos, principais minerais acess6rios destas ïo
chas, ocorrern en teotes que variam de 3 a 5%, encontrando-se ge

ralrnente disseninados en torno dos máficos. Ainda cono acessó
rios são encontrados zírcão, corn forma arredondada, e a apati
ta, esta en prisna ou en grãos pequenos arredondados (seção
hexagonal).

Em vários pontos da ârea estudada forarn reconhecidos
¡ninerais que tiveran sua origen ligada ao fenôneno de retro
diagênese, representados por carbonato de câ1cio, clorita e se
ricita.

0 carbonato de cálcio, o nais conurn delesr ocorre so
bretudo substituindo plagioclásios; a substituição de piroxê
nios cálcicos (díopsÍdio) por catcita foi também verificada,
sendo este un fato mais raro.

A substituição da calcita a partir dos plagioclásios
pode ocorrer de duas naneiras distintas, seja fornando grãos
de grande tananho intensanente naclados e bordos ameb6ides, se
ja en grãos arredondados de tarnanho diminuto que se assenelha
a un pontilhado no nineral que sofre a substituição, En anbos
os casos o carbonato de cãlcio apresenta forte pleocroÍsno. Cal
cita rnicrocristalizada é tanbén observada preenchendo fratu
ras.
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Clorita do tipo peninita (aluminomagnesiana) desen
volve-se pr6ximo a fraturas e fissuras de algunas rochas. Exi
ben, sob luz natural, coloração verde claro e entre nícois cru
zados, cor azul. Outro tipo de clorita, con cor de potoriza
ção verde, foi tanbém identificada preenchendo fraturas ou en
suas ì.nediações.

En alguns pontos, foi observada a substituição de

feldspatos por sericita, porén en quantidade nuito pequena.

As rochas, quando afloran a superfície do g1obo" não
se encontran em equilÍbrio com as condições aÍ reinantes. Co

rno consequência, elas sofren transformações que acarretarão a

forinação de un novo naterial denorninado so1o, constituÍdo por
minerais que lhe são peculíares.

0 conjunto de fenônenos que reguta o aparecimentq de
saparecinento, transfornação e nanutenção dessas espécies mi
nerais, é denoninado alteração. Este conjunto de processos 6 o

prelúdio ã forrnação dos nateriais que sob o efeito dos proces
sos de pedoplasnação (Flach et al , 1968) levará ã forrnação dos

horizontes nóveis constituintes do solo nun sentido nais tes
trito,

Aborda-se aqui, o conjunto de transfornações, obser
vadas rnicronorfologicamente, pelo qual os principais minerais
constituintes das rochas granulíticas estudadas, dão origem
ao material sobre o qual se desenvolvern os solos da ãrea.

Para as descrições das alterações minerais utilízou-
se, de naneira geral , a terrninologia sugerida por Stoops et
al (1979).
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l.t. Alteração dos Piroxônios

O primeiro estágio observado na alteração dos piroxê
nios ocorre corn a for¡nação de zonas opacas próximas as bordas
do cristal e de f:anjas que bordej an fissuras e planos de fra
turas internas. Essas franjas vão desenvolver-se sobretudo nos

bordos do cristal, funcionando cono canal de penetração à al
teração

A fase seguinte é representada pelo aparecimento de

un filossilicato do grupo da esmectita, que pelas suas proprie
dades (pleocroísrno nítido e cor verde) parece tratar-se de non
tronita; este argilonineral forma uma franja finanente denti
culada e insinua-se em dentes de serra, seguindo os planos de
clivagen do piroxênio (FÍgura l8a e Foto ì).

Corn o prosseguirnento da alteração as fissuras intra
nineral vão-se alargando nurn padrão linear irregular, corn re
lÍquias do piroxênio inersas na pseudomorfose esnectÍtica (Fi
guras l8b e l8c). Nesta fase não é verificada grandes tïansfe
rências de nateriais pois, pseudonorfoses completas de grãos
do nineral são encontradas isoladas, en zonas quase sen indí
cios de alteração.

A fornação do filossilicato 2;1 corresponde a una fa
se inicial do processo de alteração, onde o sisteina fissural
é ainda pouco desenvolvido e o rneio confinado. A sua permanên
cia cono componente dos produtos de alteração não é propicia
da devido as condições clináticas e a eficiência da drenagen.
Com a destruição do nineral r resta no local un resíduo compos
to por hidr6xidos de ferro.

En algunas áreas percebe-se gue a psfi¡ectita., está ni:
turada a certa quantidade de hidrõxidos de ferro que confere
a pseudomorfose uma tonalidade anarelada.
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ESMECTITA

FIG. 18 -ALTERAçÃO DE PIROXÊNIO EM ESMECTITA



70

Outra variação, a ¡nais comun na alteração dos piroxê
nios da região, é aquela decorrente do intenperisno em neio
onde a drenagern é mais eficiente. A degradação do rnineral ocor
re ao longo de una rede de fissuras e de clivagens (Figura l9a)
que pernite urna naior circulação de soluções; disto resulta
una pseudornorfose de hidróxidos de ferro de cor bruna com es
trutura porosa celular (Figura l9b). En alguns casos, gibbsi
ta forinada a partir do aporte de soluções, cristaliza-se nos
vazios da pseudornorfose (Figura l9c e Foto 2).

0s hidr6xidos for¡nados, cono observado por Delvigne
(1983), apresentan extinção reta no caso de pseudonoï.foses so
bre ortopiroxênios e ob1íqua naquelas fornadas a partiT de c1i
nopiroxênios. Este fato é geralmente observado na fase inicial
da alteração, quando o naterial neofor¡nado não sofreu ainda ne
nhuna perturbação.

1.2. Aìteração dos Feldspatos

Apesar da presença nas rochas estudadas de plagioclá
sios e ortoclásios, reporta-se aqui tão somente a alteração
dos plagioclásios, tendo em vista a sua presença en todas as
anostras estudadas, ao contrário dos ortoclásios, ausentes na
naioria das anostras e presentes en pequena quantidade en aL
gunas delas.

A alteração inicial se
que poden tanto seguir os planos
tabelecer-se en qualquer direção,
ra o interior do cristal (Figura

f,az nos poros e fnicrg¡i5tutut
de clivagen e de rnaclas ou es
progredindo da periferia pa
20b e Foto 3).

Inicialnente estas fissuras são nuito finas e preen
chidas poÌ naterial is6tropo; rapidanente este rnaterial dä 1u
gar a pequenos cristais tabulares e incolores de gibbsita que
se cristalizan pe rpend i cul ar¡nen te as fissuras (poto l¡.
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Corn o prosseguinento da alteração, as fissuras ten
seus diânetros aumentados, terninando por se unirern, dando ori
gen a cavidades diversas. Fragnentos do plagioclásio per¡nane

cen ainda disseminados na pseudonorfose gibbsítica, mantendo
sua orientação oríginal pois se extinguem sinultaneamente ern

Iuz polarizada (Figura 20c e Foto 5).

No estádio final da alter.ação do nineral todo o cris
tal foi transforrnado en gibbsita, sob forrna de urna estrutura
porosa, porén conservando os contornos externos do rnineral (Fi
gura 20d).

Às vezes, as fissuras de rnaior diâ¡¡etro, geralmente
as prineiras a serem forrnadas, ten o seu preenchinento gibbsí
tico irnpregnado por substâncias ferrugínosas coforidas (Foto
4), sendo estas provenientes da alteração de rninerais vizi
nhos de naior alterabilidade e ricos en ferro, como os piro
xênios.

Mas os plag:.oclásios não se alteran dando formação tão

sonente a gibbsita. Alguns perfis, eyidenciarn nos prineiros eq

tágios da alteração dos feldspatos, a presença de un naterial
rnuito fíno de coloração bruno esverdeado, onde o ferro está
presente e que se supõe tratar-se de produtos a¡norfos ao n!
crosc6pio ótico. Nos estãgios seguintes 6 percebíve1 una cer
ta tiqteza de folhetos caoliníticos em forrna de verrnes e sanfg
nas que certanente tiveram sua origen a partir dos a¡norfos ini
cialnente forrnados. Segundo Delvigne (1981) a fase que antece
de o aparecinento da caolinita pode ser longar coln o desapare
cinento dos resíduos feldspãticos, antes do apareÇimento das

prineiras cristalizações de caol inita; ainda de acordo cotn es

te autor, quando a pseudornorfose se conpleta a caolinita aprg
senta-se en agrupamentos irregulares de nulnerosos cristais, sen

ordern e sern orientação preferencial , devido a existência de

vãrios pontos de nucleação na fase anorfa.
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1.3, At teração das lli cas

Foran identificadas na ârea nicas do tipo biotita e

sericita. A sericita apresenta-se en pequenas palhetas de bir
refringência elevada, disseninadas no plasna do perfil HBA 6

e sua origern deve ocorrer pela sericitizaçã.o dos feldspatos
nos microssiste¡nas de contato. Este mineral secundário é nais
resistente a alteração supérgena que o feldspato que o contén;
assirn ê que as sericitas são encontradas ern todos os nÍveis do

perfil, enquanto nenhun indício de feldspato foi detectado, nem

rps níveis rnai s profundos.

0s teores de sericita são baixos e decrescentes con
a profundidade, o que inéica sua alterabilidade para caolini
ta e/ou gibbsita, rninerais sÍ1ico-alurninosos ou aluminosos corn

ponentes do plasna do solo.

A rnica biotita foi identificada e estudada sobretudo
no perfil HBA 5. Nele, o mineral altera-se dando origen a es

nectitas e caol initas.

As transforrnações que dão origen a esmectita levam a

precipitação interfoliar do ferro nuna pseudonorfose de aspec
to retorcido que pernite a sua identificação (Figura 2lb). Es

te é urn estãdio fugaz na alteração do mineral nos neios bem

drenados, cono salientado por Novikoff (1970).

A es¡nectita .formada degrada-se posteriormente en cao
linita, con manutenção dos alinhanentos de ferro (Figura 2lc).
Estes resisten bem aos processos de pedoplasmação e perrnane
cern cono relÍquias nos horizontes mais.evoluídos, nesno :, ta
queles onde toda a nacrocaolinita da pseudomorfose desapareceq
dando lugar a nicrocaolinitas intimamente nisturadas aos hi
dróxidos de ferro (Foto 6).

En outlos casos, a transfornação biotita-caolinita
faz-se diTetanente sem passar pela fase esnectita. 0s dep6si
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tos alinhados de ferro são tanbén fornados mas agora expõem un
paralelisno ben desenvolvido entre eles (Figura 221 ,En alguns
casos, o ferro pode ser mobilizado, restando apenas os gran

des cristais de caolinita co¡n tons de polarização cinza-bran
co,

A transfornação da biotita en caolinita leva a clila
tação do cristal com nodificação do volune en una s6 direção,
ou seja, perpendicular ao plano dos folhelhos '

l.¡[. Alteração do Quartzo

O quartzo é subnetido a urna dissolução sinples ao 1on

go dos perfis de so1o. os grãos do rnineral vão, pouco a pouco 
'

sofrendo una dissolução pelicular, marcada por cavidades e goI
fos de corrosão (Figura 23). A16n disso, quartzo fragmentado e

con penetração de substâncias ferruginosas, é bastante obser
vado nos horj zontes superiores.

Nota-se, de rnaneira geral , una dirninuição do diâme

tro dos grãos en direção a superfície, assin como una maior
concentração do mineral nestes níveis'

ì 5 . Al teração das ltlagneti tas

As magnetitas estão presentes nas rochas granulíti
cas da área como acessório, en proporções que variam de 3 a5%.

Estes ninerais alteram-se para goethita nuna pseudornorfose do

tipo rnononinerálica norrnal (Foto 7).

A alteração inicia-se nos bordos dos grãos e ao longo de

fraturas (Figura Ztlb ) que se alargarn cada vez rnais, terninando por

isolar fragnentos do mineral (Figura 24C). Cono a sua altera
ção ocorre p reponder ant enente na fase inicial da pedoplasna

ção (horizonte C e B3), os fragmentos nenores são redistribuí
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dos e os hidr6xidos fornados são paulatinanente integrados ao
plasna caolinÍtico. Assiste-se assim, a dirninuição no diâne
tro dos grãos en direção ã superfície do so1o.

Os grãos alterados da rnagnetita apresentarn, em gera1,
una aréola averrnelhada. É inportante notaï que a alteração do

¡nineral é verificada en todos os níveis do perfit, porén co¡n

maior intensidade nos horizontes C e Ba, onde os 5¡rãos nostran
en grande aunento, tonalidade bruna escura e aspecto esponjo
so, Nos horizontes nais superficiais e ern especial naqueles dos

Latossolos, os cristais apresentarn-se nlenos alterados, com su
perfÍcies mais frescas,

1.6. Alteração das Granadas

A alteração deste rnineral faz-se príncipalnente atra
vés dos planos de clivagen nas tanbérn nas fraturas intrarnine
rais. As granadas possuen urna famÍlia de planos de clivagem
que as recortan en duas direções oTtogonais os quais funcio
nan como porta de entrada para a alteração. Com a instalação
desta, são isolados poliedros regulares e ben alinhados que

se encontrarn envolvidos por hidr6xidos de ferro (Figura 25b e

Foto 8). Com a continuação da alteração, os poliedros sofrem
alteração pelicular periférica, terrninando por desaparecer con

pletanente. Ao final do processo, resta una estrutura em ttbos

uoz,ktt de hidróxidos de ferro (Figura 25c) que, ao nicrosc6pio
petrogrãfico exibe coloração que vai do anarelo ao vermelho,
indicando diferentes gerações do naterial.

A alteração de*granadas' através da dissolução congruen
te dos núcleos de nineral , após a fornação de una coroa de hí
dr6xidos de ferro, foi observada por Enbrechts G Stoops (1982)

e Parisot et al (1983) em ãreas sujeitas a clina tropical üni
do.



FIG.25 . ALTERAÇÃO DE
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2. A FRAçÃ0 ARGTTA DoS S0L0S

0s rninerais de argila associarn-se diferentenente nos

diversos tipos de solos estudados. Através da análise de raios-X,
ATD, rnicroscopia eletrônica ã transrnissão e rnicrossonda e1e

trônica, tentou-se deterninar a rnineralogia da fração argila
dos principais solos da 'atea.

2.1 . Latossolos

os difratogra¡nas de raios-X dos Latossolos (Figuras
26, 29 e 31 ) rnostrarn na fração argila a doninância de urn rnine

ral do grupo da caolinita, co¡n seus picos característicos a

7,19R e 3,59R; alén deste rnineral , ten-se tanbén a presença de

hidróxidos de ferro e alunínio, este bem cara.cterizado atra
¡.t-

v6s do pico a 4,84Ã relativo a gibbsita. O hidróxido de ferro
(goethita) ten sua presença evidenciada por un pico a 4,15R.

As curvas de ATD (Figuras 27, 28 e 30) obtidas, nos
tran a exístência de quatro reações endotérnicas e una exot6r
nica:

a primeira reação endot6rnica ocorre a una tenperatura en
torno.de 130oC; este pico corresponde a renoção de água não
constitucional, ou seja, a água adsorvida na superfície de

partículas finas e água entre os folhetos do ¡nineral , A pou

ca expressividade deste pico ern algrrns níveis pode ser dg

corrente da existência de caotinita em cristais de grande
tamanho ;

o segundo pico endotèrmico ocorre a
nada de 3200C; indica a presença de

a esta tenperatura transfor¡na-se ern

ção;

uma tenperatura aproxi
gibbsita (41 (OH) 3) qu;
x41203, provocando a rea



r

[^_-,It-*/
rþ*-¿
\ \" .-*.,^."-/

\**/

o)

al

Bzt

Bza

B
3

cz

l't?B t,lot ¿l,azt 7,teo

K

:.-1r,¡rl r,ul r, rel

F IG, 26 _ DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X EM ARGILA NATURAL DO

PERFIL HBA 4 _ LUd : O) ARGILA GROSSA b)ARGILA FINA

b)



Al

azz

B?

s3 ,

cl

oc

FtG. 27 -

r30 320 400

CURVAS DE ATD

DO PERFIL HBA

DA FRAçÃO

4 - LUd

ARGILA GROSSA



FIG. 28 - CURVAS DE ATD EM ARGILA

NANJRAL DO PERFIL HBAE.LVd

A1

Bzz

Beg

r,arl r, r¡l r. rel ¡,¡¿t

FIG. 29 - DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X EM ARGILA

NATURAL DO PERFIL HBA 8 - LVd



FIG. 30 - CURVAS

ARGILA NATURAL DO

DE AlO EM

PERFIL HM 6-LVd

^!,8a¿.
3s,

l¡¿
ð ss'

c2'

¡,czl r, rol +,rzf z,rcl

FIG. 3] _ DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X EM ARGILA NATURAL

DO PERFIL HBA 6 - LVd.



86

o terceiro pico endotérrnico ten lugar a aproxirnadanente 40OoC

e corÌesponde a desidratação da goethita; algunas anostras
evidenciam urn claro efeito exotérrnico ap6s o p:ilco endotérni
co da goethita que tanto pode ser ocasionado pela cristali
zação de un resíduo ern hernatita ou a nudanças nas caracte
rísticas do aquecimento;

- entre 580oC e 600oC ocorre urna

quàrta), relativa a renoção da

ra1, correspondendo neste caso,
linita; quando ele se apresenta
urn bon ordenamento nos folhetos

- a ap ro xirnadament e g50oC ocorre
dente ã forrnação de ¡nulita e/ou

g.ran de reação endotérnica (a

água de constituição do ¡nine
a urn mineral do grupo da cag

agudo e sirnétrico, indi ca
do rnineral;

urn pico exotérnico co rre spon
y-41203.

Do exposto, conclui-se que a mineralogia básica dos
Latossolos é representada doninantenente por un rnineral caoli
nítico e teores variáveis de goethita e gibbsita.

A goethita está presente en todos os níveis dos
1os e seus teores são quantitativanente rna.ís expressívos
horizontes nais superficiais, co¡no tanbérn na fração argila
na do Latossolo variação Una (HBA 4) quando comparado aos
lores de argila gtossa.

A distribuição da gibbsita nos perfis 6 ¡narcada pe
los teores crescentes do mineral en direção ã superfície do
solo e fracos teores ou ausência nos horizontes mais profun
dos como 83 e C.

Fatos notáveis rnas que ocolrem ispladanente são repre
sentados no difratog¡ama de raios-X do horizonte C do perfil
HBA 8 que ¡nostra pico a 7,191 que se abre en direção aos gran
des ângulos; 6 notório tanbém neste difra.tograna, aexistência
de un pico abaulado a 9,81. Estes fatos poden indicar a pre
sença de minerais como a haloisita. Outro fenômeno tanbén iso

so

nos

fI
VA
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lado é representado pelo pico exotér¡¡ico a 400oC na curva de

ATD do horizonte Br3 do perfil HBA 6 que parece indicar a for
nação de henatita que pode ter sua origern ligada a cristaliza
ção de ferro anorfo, cuja presença foi evidenciada nos níveis
mais profundos deste solo pela técnica da dissolução seletiva.

A nicroscopia eletrônica ã transnissão realizada en
anostras selecionadas (BZZ, B3 " C2) do perfil HBA 4 demons
trou a grande doninância neste perfil da caolinita fína (0,02
a 0,8 u) (Foto 9). As plaquetas do nineral apresentan-se um

pouco corroídas en superfície. Foi detectada tanb6n a presen

ça esparsa de una argila de for¡na tubular de gr.ande tamanho
(0,5 a 1,0u), densa e opaca aos elétrons (Foto ì0); parece de

rivar de uma ¡nica alterada, co¡n borda encurvada provocada por
expansão dos folhetos e que se assernelha a urn neio tubo não
fechado en cilindro.

Aná1íses quínicas elementares por nicrossonda sobre
a fração argila grossa do horizonte CZ nostraran uma relação
¡nolecular SLOZ/AIZO3 en torno de 2,15 (Tabela 8); ocorre apre
sença de un pouco de nagnésio e o ferro aparece em quantida
des inportantes nas argilas. Esses valores indica¡n un déficit
en alrr¡¡ínio, sendo prováve1 que una parte das caolinitas seja
ferrífe¡a. A goethita desta anostra é ben cristalízada .e não
chega a ultrapassar 5%.

Na fração argila fina deste rne srno horizonte (Ô2), a

relação rnolecular SiOZ/A12O3 é en torno de 2,05; aqui ocorre
una ¡naior presença de MgO (r1 ,I%) e de ferro. Esta anonalia
está correlacionada con o fato da caolinita ser bern nenos cris
i'alizada que na fração argila grossa. A prèsença da goethita
é de peio rnenos 109; e1a apresenta-se fina, ben cïistalizada e

em tt fu9 e aut' .

Para os dois outros perfis, as anãlises por microsco
pia eletrônica ã transnissão (horizontes BZZ, BSS e C, do per
fil HBA 6 e 822 e C do HBA 8) confirrnaram a presença do mine
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ra1 caolinítico (caolinita desordenada rnicrocristalizada) e

a existência de goethita geralrnente con baixo níve1 de crista
lização (goethita bem cristal. izada f.oí encontrada en níveis
rnais superficiais - horizonte B).

Traços de haloisita ern tubos curtos forarn detectados
no horizonte BZZ do perfiJ. HBA 6; este nineral ocorre e¡n ¡naio
res quantidades nos ho¡izontes Brr. e C, (Fotos ll e 12), agg
ra em for¡na de tubos rnais ou nenos alongados e nítidos, Forarn
identificadas tambén nestas amostras, pequenas quantidades de

micas alteradas(10-14 Srn) já detectadas na análise nicrornorfo
1ógicas, cujos teores são maiores en profundidade.

No perfil HBA 8 (horizonte
tenente, tubos longos, encurvados e

tar.-se de haloisitas (Foto I3).

2.2. Podzílicos

C) foi observado,-abundan
escuros que parecen tra

A classe dos Podzõ1icos apresentou una certa diversi
dade nineral6gica na fração argila dos perfis estudados, noti
vo pel-o qual a caracterização foi feita en separado,

. Perfil HBA 5

Este perfil apresenta una rnineralogia ben diversifi
cada na sua fração argila, A partir da análise dos gráficos de
difratornetria de raios-X e ATD (Figuras 32, 33 e 34) forarn ob
servados os fatos seguintes:

a cornposição nineralógica da fração é do¡¡inantenente de
gilominerais do grupo da caolinita, além de hidrõxidos
ferro; variáveis quantidades de nicas e esnectita estão
sentes , aIém do quartzo;

ar
de

pre
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- os hid¡óxidos de ferro encontrarn-se tanto na
grossa corno na argila fina, nas são melhor
ta última e nos ho¡izontes de superfície;

- traços de rnicas estão e¡n todos os níveis do

denunciado por pico existente na faixa de 9

togranas de raios-X;

92

fração arg i 1a

representados nes

perfil conforrne
oa 104 nos difra

- a presença de esnectita é perceptÍvel nos horizontes nais
pròfundos (CO e C5) e somente traços do ninerat são encon-
trados nos demais níveÍs; as curvas de ATD não dão indícios
da presença do nineral , a não ser através da existência de
un pico endotér¡nico con certa inportância a 130-150oC que,
ao que tudo indica, a ele deve relacionar-se, desde que alo
fanas não foram detectadas no perfil;

- teores fracos de quartzo (pico a 3,35å nos difratograrnas de
raios-X) foran detectados na fração argila grossa do perfil,
sobretudo nos horizontes de nenor profundidade;

- suposição da presença de haloisita (i0l') devido a dininuio^
ção do pico a 10Ã após aquecinento a I10oC,

Aná1 ises por rnicroscópio eletrônico ã transnissão so
bre as frações argila fina e argila grossa dos horizontes B2l
e BJ (Fotos 14 e 15) e sobre a fração argila total dos hori
zontes CZ e CS, corroborararn os fatos anteriornente enuncia
dos e forneceram novas lnfornações sobre os rnateriais, cono
descrito abaixo:

- predoninância da caolinita fina (Ø 0,05 a 0,2 urn) com p1a
quetas um pouco corroÍdas en superfície;

presença nuito importante (20 a 30%) de haloisita tubular
muito ben cristalizada e desenvolvida, ãs vezes pouco cor
roídas;

presença nítida, por6n rara (<5% en argila fina) de micas
alteradas (10-14 Sm) ; esses ninerais são nais abundantes en
argila grossa onde atingen de 10 a 20e" i
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- presença abundante 5 a 109) de nicrogrãos esféricos ou anuo-lares (100 a 500Ã), constituídos presumivelrnente por goethi
ta nal c¡istaLizada ou ferÌihidrita ou ainda a microhaloisi
tas esf6ricas, en anas sobre as argilas e as ¡nicas;

- ausência de goethita ben cristalizada,

O horizonte Ba é nuito parecido ao precedente (821)

difeienciando-se no teor e forna da haloisita que é neste nf
ve1 nais abundante, tubular, porén fina, curta e irregular. Há

folhetos pouco espessos, hexagonais, rneio enrolados. Esta ha
loisita parece proveniente da alteração de nic16litos de mi

cas. Há també¡n urna for¡na ¡nicroesférica (100 a SOOR), pr6xinã
de alofana que poderia ser una microhaloisita esférica.

O horizonte C, e C, ten dorninando en sua conposição,
a caolinita (nacro e nicro) desordenada, a1én de haloisíta tu
bular, fina e longa. A goethita é nicroesférica e rnal crista
Lízaða. As nicas estão sobretudo alteradas para caoliníta; no

C5 elas são nais abundantes e nenos alteradas seja para esnec
titas ou I0-14 esnectitas.

Análises quínicas por rnicrossonda sohre a fração ar
gila fina e argila grossa do horizonte B, (Tabela 9) nostra
ran que a relação rnolecular SíOZ/AIZOS fica em torno de 2,3I .

a 2,45. 0 Mg tem valores en torno de 1,0 a I,5"ø; esses valo
res confir¡nan a rná cristalização da caolinita (caol.inita de

sordenada e haloisita fZ8)) e a existência de rnicas alteradas.
Co¡no há pouca argila 2:7 (sonente traços) levanta-se a

possibilidade da presença de argilas 1:1 trioctaédricas, ¡nui
to ferrÍferas e un pouco nagnesianas,

. Perfit HBA l2

O principal componente da fração argita deste perfil
é representado por urn ¡nineral caolinítico ou una nistura de mi_

nerais dessa faní1ia, o que é faciLnente identificávet atrav6s
das curvas de ATD e dos difratogranas dé rai.os-X (Fíguras 35 e 36).
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Ent¡a ainda na composição desta fração, fracos teo
res de biotita (pico a tOR en todos os horizontes) e tanbén de
esnectita, esta presente tão somente no horizonte C, cuja pre
sença é evidenciada nos difratogranas de raios-X por um picoñ
a 144.

Una reação endotérmica ¡nal delineada a 310oC (con ex
ceção do horizonte A1 gue é be¡n de.l ineada) referente a presen
ça de goethita nal cristalizada, 6 verificada nas curvas de

ATD; nos difratogranas, o nineral é nelhor identificado, con
seu pico característico a 4,15f.

Na curva de ATD do horizonte A, verifica-se a exis
tência cle uma reação exotérnica de grandes proporções a 85soc,
que nascatou aquela .u940oC e que foi ocasionada pela oxidação
de natéria orgânica não totalmente etini.nada quando da prepa
ração da amostra,

As observaçoes e¡n

e C confirnaran a presença
outros n6todos, como tambén
to a natureza dos nateriais

MET realizadas para o horízorrteBZz
dos rninerais já identificados por
forneceran novas infornações quan

- a caolinita presente é desordenada e microcristalizada;

- a goethita apresenta-se nal cristalizada e em rnicroesferas;

- presença abundante de haloisita em tubos curtos (Foto t6) e

tanb6n ern esferas, estas bem nais ratas.

2,3 . Canbi ssolo

. Perfi I HBA I

A fração argila do Cambissolo estudado apresentou gran
de heterogeneidade na sua conposição. Nela dominan rninerais
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caoliníticos (caolinita e haloisita (Zl1 ) porén, quantidades
pequenas e variáveis de esmectitas, cloritas, goethita, gibbsi
ta e quartzo estão presentes (Figuras 37 e 38).

Relaciona-se abaixo os fatos nais relevantes no que
diz respeito as quantidades e distribuições destes rninerais
no perfil:

a gibbsita estã presente em todos os nÍveis do solo; os seus
teores são crescentes en direção ao topo do perfil e sua pre
sença 6 quase que restrita a fração argila grossa;

a goethita ocorre en ambas as frações analisadas sendo ¡nais
expressiva na fração argila fina; nas curvas de ATD, o nine
ra1 não apresenta nenhuna reação endotérnica o que deve re
lacionar-se ao seu baixo grau de cristalização;

o quartzo cornpõe a fração
frendo grande aunento nos
perficiais;

un pico a f 4R, expressivo
parcial corn etileno glico1
de esnectitas; a parte que

se a presença de cloritas,
lises nicronorfológicas ;

argila grossa de todo o perfil,
seUS teores noS horizontes rnais

sobretudo ern C4, com deslocanento
(Figura 37a) indica ,a presença
não sofreu des loca¡nento refere-
já identificadas através das aná

SO

sg

um pico en torno de 10R indica a presença de nicas as quais
praticamente ausentes na fração de rnenor diânetro, ocorren
na fração argíla grossa ern todos os níveis;

as análises por nicroscopia eletrônica ã transmissão (BSf
e IIC4) conprovaran a dominância da caoLinita, presença de
h.aloisitas de forna tubular e de goethita, sobretijdo nal
cristalizada, en forrna de nicroesferas e em ttfueeautt.
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3. DrscussÃo

Na 'area estüdada, o clima atuante propicia uma alte
ração eficaz, haja visto a dominância em todos os perfis estu
dados de ninerais da família ða caolinita cornumente acompanha
dos por hidróxidos de ferro e alumínio; quantidades variáveis
de esnectitas, micas e cloritas ocorrern compondo a fração ar
gila das alteritas e dos solos repïesentando condições parti
culares do meio.

. A Foz,mação dos Minerais do Grupo da CaoLíníta

Argilominerais do grupo das caolinitas são
classificados como os principais na composição das
solos da ârea estudada; sua origen ocorre a partir
ção de biotitas e feldspatos.

t

al
da

de 1onge,

teritas e

altera

As biotitas alteram-se para caolinitas de diferentes
maneiras, seja diretanente como observado por De Kimpe ÇTardy
(apud Bisdom et â1., 1982), seja através de uma fase esmectí
tica fugaz. Ambos os casos foran encontrados no perfil HBA 5

(PE) onde os cristais de biotita primeiramente alterados apre
sentam indícios da fase esmectítica e os alterados posterior-
mente dão diretarnente a caolinita, indicando um meio onde a

água circula mais livremente, ocasião propícia ã desestabili-
zação da esmectita anteriormente fornada. A fase de transição
mica-esnectita é extremamente rápida pois os picos encontra
dos nos difratogranas de raios-x na faixa de 10-14f são *ri
to fracos.

No perfil HBA \z (PE), nenhuma pseudomorfose indican
do a formação de esmectita a partir de biotitas foi identifi
cada. O pico a f4l, presente no horizonte C deste solo, rela
ciona-se a formação de nontronita a partir de piroxênios como
constatado ern 1âminas delgadas. Neste perfil, as biotitas a1
teram-se em um meio com drenagem bem mais eficiente que o per
fi1 HBA 5, dando origen diretamente a caolinita; macroscopica
mente o material assemelha-se a nica muscovita, apresentando

de Gtotlcni:i::s

T0tuiiìi T3l8 a
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aspecto leitoso e extrerna fragilidade. 0januga (1973) estudan
do solos da Nig6ria (cl.ina tropical úmido) apontou como res
ponsãveis pela caolinização da biotita, o rápido intenperismo
condicionado pelo cli.rna, lixiviação narcante e rnoderada aci
dez no anbiente de alteração; estas características a¡nbientais
dorninarn no perfil HBA 12 e deve prevalecer na quase totalida
de do perfil HBA 5 onde dá sequência a uma fase efênera de con
fina¡nento onde a esnectita seria forrnada.

A maior parte da caolinita formada deve originar-se
da alteração de feldspatos, através de una fase solúvel; apas
sagern desta fase para a cristalina deve envolver a formação
de un ge1 como sugerido por Gastuche 6 De Kinpe (1962), Tardy
(1969) e Trichet (1969).

As nacrocaolinitas são conuns nos horizontes de alte
ração apresentando-se ern forrna de vermes, sanfonas e folhas de

livro; pequenos cristaís inbricados tanbén aparecen ocupando
grandes áreas desses alteroplasnas.

Volunes arredondados, senelhantes a cavidades inter
conectadas a poros, encontran-se preenchidos por caolinitas,
sugerindo sua fornação a partir da nigração de soluções,

A caolinita encontrada nos solos e alteritas da ârea
exibem un baixo grau de cristalinidade, apresentando em alguns
casos, plaquetas corroídas.

Tentando-se explicar una relação molecular SiOZ/y'JZOs
elevada ern algurnas argilas da 'area, foi levantada a hip6tese
do ferro participal: cono integrante da estrutura das caolini.
tas. Recentemente este assunto ten sido objeto de estudo de

alguns pesquisadores, nas cono ressaltado por Herbillon et al
[1976) a pequena quantidade de ferro e/ou a presença de inp!
rezas mineralógicas nas amostras totnam a localização deste
ferro incerta.
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Outro nineral do grupo da caolinita identificado nos
solos foi a haloisita (Zl); efa foi observada principalmente
nos horizontes rnais profundos dos solos estudados, exceção fei
ta ao perfil HBA 8 onde sua presença é duvidosa.

Na rnaioria dos solos, onde ocorre a presença de nine
raís haloisíticos, sua presença 6 restrita aos horizontes de

alteração, decrescendo en direção ã superfície (Cerri GAloisi,
1976; Quantin et a1, 1978; Pessoa et al, 1980; Iniguez Rodri
gueP, 1981) . Tal fato leva a suposição de que, con o desenvol
virnento do perfil, nodificações são introduzidas no meio: o

pH torna-se nais ácido, a concentração de sais cono tanbé¡n a

sÍIica tendem a dininuir o que leva a una instabiLidade dos

minerais haloisíticos e a sua destruição. En geral, o rneio
torna-se propício ã formação da caoliníta.

As haloisitas são formadas en geral , a partir da al
teração de feldspa.tos nas, pesquisadores cono Esr¡aran G Heng
(1976), Eswaran Q Bin (1978), Penven et al (1981), Rose et a1

(1983) constataran a sua origen a partir de biotitas. Eswaran

Q Heng (op, cit.) dão corno diferenças entre os arnbientes de

fornação da caolinita e haloisita a saturação en bases e as

condições de unidade que são ¡nais elevadas no caso da for¡na

ção de haloisitas.

A possibilidade da ori.gen de ninerais haloisíticos a

partir de biotitas, a1én dos for¡nados por alteração dos feld:
patos, pode ser sugerida para a área estudada, principalrnente
no caso do perfiJ. HBA 5 onde as condições do neio apresentan-
se rnai s propÍcias .

As forrnas doninantes do ¡nineral na área são a tubu
lar co¡n variações na largura e conprirnento dos tubos, assim
cono em esferas! estas restritas ao perfil HBA 5 [PE).

Várias formas do ¡nineral te¡n sido observadas (Tazaki,
'1978), parecendo estas corresponderen a estágios na sua evolu
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ção. Segundo Silveira & Souza Santos (1959) a sequência caoli
nita be¡n cristalizada - caolinita con desordern ao longo do ei
xo b - haloisita ZH ZO - haloisita 4HZO - alofana, representa
a sequência dec¡escente de intensidade das forças de ligação
entre as carnadas estruturais Si-A1 ; ao longo desta sequência
desenvolve-se una sequência rnorfol6gica de placas hexagonais
alongadas, para ripas curvadas ou calhas, para tubos, para pla
cas curvadas até grâos arredondado.s de alofanas.

Os teores nais elevados do nineral foran detectados
no perfil HBA 5, peffil este que apresenta a rnaior incidência
de esmectitas, denunciando portanto um meio rnais rico em Si e

cátions básicos,

. A Eormação dos Hidz,õxtdos de Feryo

A grande quantidade de ninerais ferronagnesianos (gra

nadas, piroxênios, biotitas, hornblendas) juntanente con a inag

netita, que conpõen os granulitos da área, funcionarn como fon
te de ferro e são responsáveis pelo teor quase senpre elevado
de hidróxidos do elernento nos solos da região. Estes cotnpos

tos são forrnados já nas fases iniciais da alteração, quando
os piroxênios, em neio não confinado, alteram-se diretanente
e¡n hidr6xidos de ferro. O rnes¡no ocorre por alteração das bio
titas quando o ferro nelas contido é exsudado durante a sua
transformação e¡n caolinitas. Una fase inicial anorfa é sugeri
da nas curvas obtidas pela dissoluÇão seletiva do ferro, tan
to nos Podz6licos, cono nos Latossolos e Carnbissolos. Esta fa
se arnorfa é notada principalnente nos horizontes nais pïofun
dos e deve corresponder a fornação de ferrihidritas, outrora
chanadas de hidr6xidos arnorfos de ferro. Esses amorfos sãoter
mo din arni canent e instáveis e com o tenpo converten-se en óxi
dos de ferro estãvel , usualnente goethita nos climas únidos
(CarIson û Schwertnann, 1981). Estes autores chamarn a atenção
para o efeito inibidor causado pelas soluções ricas em conpo
nentes dissolvidos que ten un alto grau de afinidade con a su
perfície das ferrihidritas. Este efeito foi obserVado por
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Melfi (1971) e Schwertnann (1988) quando ¡neios ricos e¡n sí1i
ca inpedira¡n a cristal ização de conpostos férricos.

A observância das curvas de dissolução nostra que no

caso dos solos estudados a tendência é para a cristalização
das ferrihidritas pois os horizontes nais superficíais não apre

sentan o produto. Este fato sugere urn enpobrecirnento das solu
ções en silício nas partes mais superficiais dos perfis e con
sequènte cristalização de goethita a partir das ferrihidritas,

As análises en MET indicarn a predoninância da goethi
ta rnicrocristalizada sob forrna de esferas e em 'tfuseautt; sua
presença é nais narcante na fração argila fina dos solos.

. A Fornação da Gíbbsita

A gibbsita é encontrada nos rnateriais estudados corn

duas origens bem distintas nos ho¡izontes de alteração e no

solurn. No prineiro caso, sua fornação ocorre ãs expensas dos

plagioclásios, dando urna pseudornorfose característica; a for
nação deste hidr6xido foi observada larganente tanto na base

de Latossolos cono de Ca¡nbissolos,

No segundo caso, o rnineral foi sistematicaÍnente obser

vado nos horizontes superiores (e e n¡ dos Latossolos; os teo
res são crescentes com o grau de evolução do perfil e sua ori
gem deve ligar-se a um processo de degradação de caolinitas,
oriundo da perda de bases e acidificaçâo do neio, corno sugeri
do por Pessoa (1979).

0 nineral não foi encontrado nos Podz6licos estudados;
n.os Ca¡nbissolos, sua ocorrência ten lugar tanto nos horizontes
nais superficiais como també¡n naqueles de alteração, onde tra
ços do rnineral estão presentes no horizonte C,
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, A Formação de Eemectitae

A presença de minerais sílico-alu¡ninosos con edifício
:1 foi identificada corno produto de processos de neoformação
de transfornação.

A neofornação de esnectita (presunivelmente nontroni
ta) foi observada a partir da alteração de piroxêníos. Essa pseu

domorfose s6 é observada na fase inÍcial da alteração, quando
o rneio apresenta características de confinanento. A nedida que

o neio torna-se ¡nais aberto pode-se ter a formação de nontro
nita + hidr6xido de ferro e por fin, sonente a fornação de hi
dróxidos de ferro, este nos meios con circulação efetiva de

água. Esta pseudonorfose de esnectita a partir de piroxênios
foi so¡nente observada no horizonte C do perfil HBA 12 (PE), sen

do já ausente nos níveis nais superiores deste solo.

Fornação de esnectita através do rnecan.isrno de trans
fornação foi observada. no perfil HBA. 5, quando biotitas sofren
degradação, dando origen a una pseudonorfose peculiar. Não foi
possíve1 a observação en 1âminas delgadas das pseudonorfoses
integrais, rnas a sua existência foi sugerida através de ati
nharnentos ferruginosos característicos,

Foram estudadas 1âninas delgadas do horizonte Ca at6
Brt observando-se tão so¡nente as relíquias das pseudonorfoses.
Isto indica que já nestes nÍveis toda a esnectita sofreu des
tiuição, originando caolinítas. Os difratogranas de raios-X
indican a presença do nineral en quantidades ínfinas (traços
sonente), fato que não ocorte nos horizontes C4 e CS, onde a

presença do rnineral é rnarcante sugerindo, portanto, serem estes
nÍveis a sede destas ttansfornações.

A fornação do ¡nineral e sua permanência exigiria un
¡neio corn certa riqueza ern bases e sílica o que não ocorre nes
tes solos haja visto a vida efêneta do mineral .
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CAPÍTULO V

oRGANTZAçÃo PEDOLóGrCA

O estudo das organizações pedológicas baseou-se no

exarne de 1âninas delgadas, confeccionadas a partir de ancstras
indefornadas, orientadas en sua naioria, que foram coletadas
em horizontes selecionados dos diferentes perfis.

As análises e interpretações relativas a nicrornorfo
logia dos solos foran efetuadas tonando corno base os dados re
lativos aos constituintes dos solos (esqueleto e plasna), as

feições pedol6gicas e aos níveis de organi zação, seguindo en
linhas gerais, a netodologia utilizada por Chauvel (1977) e a

terninologia empregada por Brewer (1964) .

l. LÀToSS0L0S

O estudo rnicronorfológico prelirninar dos Latossolos
mostrou una constituição e organização dos nateriais bastante
senelhante, razão pela qual escolheu-se o petfil HBA 6, o me

nos desenvolvido entre eles, para ser analisado em naior deta
the, relatando-se posteriornente as infornações conplenenta
res referentes aos perfis nais desenvolvidos, o HBA 8 e o FIBA 4.

l.l. Perfiì HBA 6

No estudo rnicronorfológico deste perfil foran anali
sadas as lâninas referentes aos h.orizontes B13, 832, BSt e

Bzz'
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l.l .1. 0s Constituintes

0 Perfil HBA ó ten em sua constituição un esqueleto
com larga doninância do quartzo e un plasrna constituído por
caolinitas, hidróxidos de ferro, gibbsita, aLén de pequena quan
tidade de sericita. As quantidades desses constituintes variam
ao longo do perfil de so1o.

a) Es queLeto

0 perfil apresenta-se con un esqueLeto abundante che
gando nos níveis nais ricos a ocupar nais de 50% do volune to
tal (55% no 833), 0s valores vão decrescendo gradativanente en
direção ao topo, ocupando 55% do fundo matricial no BZZ. O es
queleto é constituído essencialnente por quartzo, ocorrend.o
ainda ninerais opacos, zircão e calcedônia.

. Quartzo

0s grãos nais grosseiros (6 >0,5 nrn) são dorninantes
en td-dos os níveis embora. haja redução do seu diâ¡netro em dl
reção a superfície, En profundidade (B33) os maiores i¡divíduos
chegan a atingir 3,5 a 4,0 rnn no seu rnaior eixo ao passo que
no B, há una queda para 2,0 nn; esta redução é nais notável
entre os horizontes B3S " B32. Estes grãos apresentan-se ,1írn

pidos , bastante fraturados e quebrados, con formas subangula
res e sem indícios de corrosão no horizonte B33i algumas fra
turas encontram-se preenchidas por óxidos de ferro de colora
ção bruno avernelhada (Luz Natural). Nos níveis subsequentes
as características acirna descritas petmanece¡n, com exceção das

fraturas que dininuen sensivelmente e dos seus preen chi rnentos,
que passan a ocorrer tanto con nateriais avernelhados coÍu por
¡nateriais a¡narelados, estes correspondendo ao plasna dominan
te nos horizontes B^ e Br2.

0s grãos n6dios (O entre 0,5 e 0,0S nrn) são subangu
lares e pouco fraturados; aunentan em quantidade da base para
o topo.
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Os grãos finos, nunerosos em todos os níveis, ten
nas diversas e estão i¡nersos no plasna, sofrendo ligeiro
nento en direção a supeffície.

. 0pacos

Conpostos por magnetita, que se apresenta ,.em grãos
subarredondados nun volume que pouco varia ao longo do perfil
¡^, 3å). Os rnaiores indivÍd1los chegam a atingir 1,0 rnm de dia
netro; nos horizontes B3S e Br2 os grãos doninantes tem diê
netro entre 0,3 e 0,5 mn e nos níveis nais superiores (Br1 e

B2) o diâ¡netro dos grãos dininui, doninando aqueles inferio
res a 0,3 rnrn. 0 nineral apresenta-se frequentenente com indí
cios de alteração en todos os nÍveis nas principalmente nos
mais profundos (Bg e 832) .

. Zi rcã o

Poucos grãos arredondados de zircão ocorrern en todos
os horizontes, con os naiores chegando a atingir 0,4 mrn de diâ
netro, doninando por6n os de menor diânetro (<0,1 nm). Não apre

sentan indícios de alteração.

, Cal cedôni a

Presente en todos os nÍveis ern pequeno nú¡nero, con for
na ovalada e diânetro variável (< 0,7 nrn) .

b ) PLasna

Seu volune varia pouco no perfil (35 a 40%) con o va
lor nais baixo correspond.endo ao horizont" 833. É conposto por
caolinita, hidróxidos de ferro, pequena quantidade de plaque
tas de sericita e gibbsita.

. Caoì i ni tas

São originadas a partir da alteração dos feldspatos
e biotitas. Nos locais onde este argilonineral domina a colo
ração é arnarelo claro (Luz Natural) e branco acinzentado (Luz

fo.
au



109

Polarizada). Percebe-se a penetração dos hidróxidos de ferro
nestas áreas pela passagen progressiva a tons brunos (Luz Na
tural) e avermelhados (Luz Polari zað.a) ,

As rnacrocaol initas estão en grande núnero nos hori
zontes de profundidade (B13 e Bg2) constituindo urn alteroplas
na, A medida que carninharnos em direção ao topo, as macrocaoli
nitas desaparecen dando lugar a un pedoplasma, onde as nicro
caollnitas estão intinanente misturadas a hidróxidos de fer
ro, de cor amarela (Luz Natural) e bruna (Luz Polari zada).

. Hi drõxi dos de Fe rro

São provenientes da alteração dos ninerais ferro-mag
nesianos contidos na rocha (piroxênios e biotitas) e sonente
ferríferos cono a magnetita. No alteroplasrna dos horizontes
B35 . B32 percebe-se os locais onde dominam estes hidr6xidos,
pois se apresentan con coloração b¡una (Luz Natural) e verne
lha (Luz Polarizada) . Sua nobílidade 6 bem ¡naior que aquela
das caolinitas desde que são eles que penetram nas áreas con
tendo os rninerais sÍ1ico-alurninosos. Volu¡nes individualizados
de plasrna bruno ou bruno avermelhado, con linites nÍtidos e

conposição ferrífera, ocorren en todos os níveis .e en naio¡
quantidade naqueles de profundidade, fornando g1ébulas.

. Sericita
Pequeno núnero de plaquetas do rnineral ocorre em to

dos os horizontes analisados, decrescendo em direção ao topo,
não chegando en nenhum monento a ulttapassar 19 do volurne to
tal das lâminas.

. Gibbsita

Pequena quantidade de cristais tabulares de gibbsita
foran identificados unica¡nente no horizont" 833.
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1.t.2. A Evolução do Plasna e as Feições Pedolõgicas

0 horizonte Bt, é conposto por un alteropla.sna que

tem en sua cornposição caolinitas (doninantenente ¡nacrocaolini
tas), hidr6xidos de ferro e alumínio e sericita. Esses nate
riais encontran-se en diferentes fases (Figura 39) ora co¡n in
dividualização de um único ¡nineral , ora nistura heterogênea
de nais de um mineral , ora rnistura. nais ou menos honogeneiza
da- de ninerais, Essas diferentes fases são responsáveis pelo
aparecimento de pontuação en escala macroscópica, relatada quan

do da descrição do perfil .

As plaquetas de sericita são visÍveis principalnente
nas áreas ocupadas pelos ninerais sí1íco-aluminosos. O volume
ocupado é pequeno cono tanbén o diânetro das partículas. O pe
queno tamanho faz supor a sua fornação a partir da alteração
por retrodiagênese sobre feldspatos.

As concentrações de hidróxidos de ferro (fase 2) po

dern ocorrer de 2 naneiras: seja fornando un plasna pouco d"l
so de cor preta (Luz Natural), sen linites nítidos, que passa
gradualnente para as fases 3 e 4; un segundo tipo é fornado
poÌ un plasna denso de cor bruna e linites nítidos. Estes dois
aspectos apresentados pelos hidróxidos de ferro, parecem re
presentar fases dístintas na alteração dos ninerais ,:contendo
ferro. O prineiro tipo descrito refere-se a alteração de níne
rais ocorrida a nais tenpo (piroxênios) e urna posterior nobi
lização nos poros do solo, além de un processo de homogeneiza

ção. 0 segundo caso descrito, refere-se a alteração urn pouco
rnais recente e corresponde ãs gl6bulas ferríferas, presuni
velrnente originadas da alteração de nagnetitas.

Este alteroplasna vai pouco a pouco evoluindo; as

ilhas, forrnadas pelas pseudornorfoses rnononinerál icas , tornam-
se cada vez nais escassas. 0s hidróxidos de ferro se espalhan,
tingindo todos os rninerais de ver¡nelho. As nacrocaolinitas di
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ninuem paulatinanente, dando oÌigern a nicrocaolinitas, As pla
quetas de sericita di¡ninuen seu diâ¡netro e a quantidade.

Na al.tura do Brr, este alteroplasna sofre urna grande
rnodificação. 0s cristais de grande tananho da caolinita desa
parecen quase totalnente; os hidr6xidos de ferro misturam-se
intinanente as argilas e o plasrna tona una coloração amarela
(Luz Natural) e bruna (Luz Potari zada) , Pequenas áreas ocorrern

con boncentração de hidróxidos de ferro (cor bruna ern Luz Na

tural e cor vetrnelha em Luz Polarizada) que parecen estar em

processo de integração ao plasna de cor anarela doninante, As

separações plásnicas, ausentes at6 então, ocorÌen sob fc¡rnu de

ilhas, con grau nédio de desenvolvirnento e certa orientação en

torno do esqueleto. Os peds coneçan a ser esboçados neste
nível, sendo os precedentes totalnente apedais, No horizonte
B22 ten-se já um pedoplasrna forrnado, corn aspecto bern rnais ho

rnogêneo que os anteriores, enbora ocorran ainda áreas con con
centração de hidróxidos de feTTo, difusas e en halos. As sepa
rações p1ásrnicas estriadas estão tarnb6m presentes neste nÍve1,
Os peds ocorrem ¡ã Uen desenvolvidos, doninando aqueles con
2 n¡n de diânetro

As g1ébu1as, descritas anteriornente, vão pouco apou
co dininuindo em núnero, sendo raras nos horizontes Ba1 eprin
cipalrnente no BZZ.

Os vazios, fissurais nos níveis apedais, vão desapa
recendo e dando lugar a cavidades e canais; seu volume é cres
cente da base para o topo do perfil, passando de 10 para 25"6

do volu¡ne totat.

Pedotubos ocorren e¡n todos os horizontes com exceção
do B3r, e são preenchidos parcialnente com naterial de colora
ção nais brunada, senelhante ao plasna nais evoluído dos nÍ
veis superiores.
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L2. Correlação Entre os Perfis

As Tabelas 10, ll e l2 contén os dados concernentes
a aspectos do fundo natricial e feíções pedotógicas dos ho¡i
zontes analisados micromorfologicarnente nos Latossolos estuda
dos.

As diferenças entre os pe.rfis dizern respeito, tão so
nentè, aos volu¡nes ocupados pelos vazios, pLasna (HBA 4 > I-IBA 8

> HBA 6) e esqueleto (sequência inversa ãquela do plasma) e a

distribuição deste ao longo do perfil que no caso do HBA 6 tem
valores crescentes corn a profundidade, diferentenente dos de

mais que apresentarn a distribuição inversa.

Relaciona-se abaixo, aspectos observados nas análi
ses nicrornorfológicas dos Latossolos.

| .2.1 . Esquel eto

0 principal mineral constitu.inte do esqueleto nos La
tossolos é o quartzo cuja forna doninante dos grãos é a suban
gular; os grãos grosseiros estão frequentenente fraturados,
fraturas estas preenchidas por hidr6xidos de ferro de colora
ção avernelhada, ãs vezes senelhante a coloração do plana dos
horizontes de alteração. Nos horizontes nais desenvolvidos (Br,

Bt e A) ocorren fraturas preenchidas tanto por rnaterial de co
loração vernelha como de coloração anarela. As fraturas preen
chidas con o material averrnelhado, nos níveis de plasma de cor
amarela são renanescentes de una outta fase de evol-ução, tra
tando-se portanto de relíquias. Säo frequentes os grãos que
apresentan figuras de corrosão tanto nos horizontes superfi
ciais corno naqueles de profundidade. E coJnurn a existência de
indivÍduos que estão pr6ximos, apïesentaren o nesno ângulo de

extinção, denonstrando una origen cornun, ou seja, são prove
nientes de um nesno grão que sofreu partição. E not6rio u¡n au
mento da base do perfil para o topo, dos grãos ile tananho n6dio,
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Hz

Prof. Amost, ( cm)

I - FUNDO I.IATRICIAL

l) Plasma %

Sep. p I asm.

2) Esque leto %

Quartzo %

O dom. mm.

0pacos %

0 dom. mm

3) Vazì os %

Ti pos

4) Pedal i dade

Ir - FEIçoES PED0LoGTCAS

I ) cl6bulas

2) Pedotubos

3) Cutãs

40

aus .

55 45

53 43

t0 ,5 t0 ,5
22

0,3-0,5 0,3-0,5

ì0 15

fis. fis.cav.

apedal esb. peds.

40

med .

40

med.

40 35

37 32

t0 ,5 t0 ,5
33

.0,3 .0 
"3

?0 25

fis.cav'can. cav.can

esb. peds peds

B¡g

500

35

aus.

Bsr

210

B?z

100

Bgz

320

md.

aus.

aus .

md.

pres.

aus.

pc.

pres.

aus.

pcq'

pres.

aus.

TÀBELA l0 - Dados Mìcromorfoiõgicos do Perfil HBA 6 - LVd
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Hz ' Bgg

Prof. Amost. (cm) 600

I . NNM I,IATRICIAI

ì) Pìasma % 65 60

Sep. plasm. aus, pc.

2) Esqueleto % 20 25

Quartzo % lB 23

ô dom. mm 0,05-0,5 '0,5
Opacos 2 2

0 dom. mm .0,3 .0,3

3) Vazios % 15 l5

Ti pos fi s.. cav fi s . cav

4) Pedal i dade apedal apedal

II - FErç0ES PED0L0GTCAS

I ) Glõbulas

2) Pedotubos

50 40 40

med. med. me d.

25 30 30

23 25 25

0,05-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5
255

.0 ,3 .0 ,3 .0 ,3

25 30 30

fi s . cav, can cav . can cav . can

esb. peds peds peds

md.

pres .

Fe

Bgz Bgr Bzz Bzl

530 430 205 85

3) Cutãs Fe

mt.

aus.

mt,

aus .

Fe+arg.

pc.

pres .

aus.

pc.

pres.

aus.

TABELA lt - Dados Micromorfol6gicos do Perfil HBA B - LVd
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Hz 83

Prof. Amost. (cm) 400

I - FIJÍ{DO I{ATRICIAI

l) Pìasma % æ

Sep. plasn. med.

2) Esqueieto % 15

Quartzo % 13

0 dom. mm t0,5

Opacos % 2

ô dom. mm ú,.l

3) Vazios % 5

Ti pos fi s . cav

4) Pedaì i dade apedal

II - FEIçOES PEDOLOGICAS

I ) Glébuìas

2) Pedotubos

3) Cutãs

mt.

aus.

aus.

65 60 55

fort. med. med.

25 25 25

22 22 2?

0,05-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5

333
.,O,1 ú,1 0,05-0,1

t0 15 ?0

cav, can cav, can cav.can

pc. peds peds peds

Bzq Bzz Bzl

2?0 ì20 B0

Ai

l0

70

fort.

20

17

0,05-0,5

3

^¡,.I

l0
fis.cav.can

esb, peds

pc.

aus

aus

pc.

pres.

aus.

pc.

pres.

aus .

pcq.

pres.

aus.

TÄBELÀ 12 - Dados Micromorfol6gicos do Perfil HBA 4 - Ltld



IT7

Os opacos nestes solos não chegan a ultrapassar 5%

do volume total, tendo una dístribuição crescente en direção
ao topo. 0s grãos en sua rnaioria, nâo ultrapassan 0,3 nm de

diânetro e urna pequena. dirninuição deste en direçâo ã superfÍ
cíe 6 percebíveL A forna dominante 6 a subar¡edondada.

Urn exarne acurado dos grãos do nineral opaco (nagneti
ta) mostrou a existência de diferentes aspectos: alguns inrli,
vídu;s apresentarn superfícies frescas, con cotoração negra;
outros, apresentan alteração parcial percebÍveI através de

áreas com tonalidade bruna, ãs vezes avernelhada e aspecto es
ponjoso, Esta alteração ocorre pre donin ant ement e nos bordos
dos grãos e ao longo das fraturas do rnineral. Outros grãos
apresentan-se conpletamente alterados para hid¡óxidos de fer
ro, deixando perceber os cristais do novo mineral. O processo
de alteração do mineral é extensivo a todo o perfil , porénr 6

particularnente atuante no horizonte B3; tudo indica que e1e
é o responsável maior pela existência das glébulas de colora
ção bruna, vernelha e vermelho anarelada, de aspectos diversos
quanto a continuidade e nitidez que ocorren en todos os níveis des
tes solos e principalmente naqueles rnais profundos,

A presença de zircão
todos os níveis, não rnostrando
una evolução parti cular,

Un núnero pequeno de

te ern alguns níveis dos perfis
zontes B^ e A.

L

1.2.2. Plasma

De maneira geral o volune
ce en direção ao topo (excetuando o

rnicas são ausentes nos horizontes B

em núnero reduzido é conum en
este rnineral , nenhun indício de

grãos de calcedônia está presen
4, 6 e 8 notadarnente nos hori

ocupado pe 1o plasna decres
HBA 6) ; as separações plás
pouco pedoplasmados (BSS 

"
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832) ocorrendo em pequena quantidade na altura do Brt, estan
do ben representadas no horizonte B2'

1 ,2 .3 . Vazi os

A rede de vazios é senpre crescente en direção ao to
po dos perfis. En geral , os nÍveis. nais profundos possuen fis
suras, passando nos interrnediários a fissuras e cavidades e

nos níveis mais evoluÍdos a cavidades e canais.

1 .2 .4 . Pedal i dade

Os níveis rnais profundos são totalnente apedais; os

peds são esboçados no Brt e ocorrem já ben desenvolvidos no

Br, o diânetro nédio fica ern torno de 2 mm.

L2.5. Feições Pedolõgicas

São representadas por cutãs, g1ébulas .e pedotubos;
estes ocorren com maior frequência nos horizontes nais supe{
ficiais e as g16bu1as, tipo n6du1o, têrn sua doninância nos ho

rizontes mais profundos, dininuindo paulatinanente en direção
ã superfície. Os cutãs foran identificados en pequena quanti
dade no perfil HBA 8; sua cornposição varia, sendo encontrados
aqueles conpostos por hidr6xidos de ferro e coloração violá
cea, cono tanbérn argilo-f6rricos e cor anarela. São restritos
ao horizonte Ba,

2. PODZoLICOS

Escolheu-se para descrição nicromorfol6gica detalha
da desta classe de solo, o perfil HBA 5 (Podzõlico Ver¡ne1ho

Anarelo Equivalente Eutrófico), por,tratar-se de un peÌfi1
corn naior diversidade nineralógica,
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2.1 . Perfi I HBÀ 5

Neste perfil, foran analisados 1âninas referentes aos
horizontes CZ, Ct, 83, BZZ " 821.

2.1.1. 0s Consti tui ntes

0 perfíl HBA 5 é constituÍdo sobretudo por um plasma
heterog6neo conposto en sua maioria por caolinitas (nacro e

nicro), hidrõxidos de ferro e en nenor quantidade por esmecti
tas e rnicas alteradas; o esqueleto deste solo é pouco expres
sivo, com teores que variarn de 5 a 10oø tendo en sua constitui
ção quartzo, nagnetita e zircão.

a) E s queLeto

. Quartzo

0 perfil apresenta-se con um esqueleto reduzido que

não chega a ultrapassat I}e" do volurne total , correspondendo os

valores nais elevados aos horizontes superficiais. Dominarn os
grãos nédios a.grosseiros, havendo una tendência para o aunen
to do diânetro, nos níveis mais superficiais. Os grãos aprg
sentan-se pouco fraturados, coITI fornas subangulares e as

pecto corroído, denunciando teren sofrido una dissolução peli
cul ar .

. 0pa cos

Representados pela nagnetita, cujo teor pouco varia
ao longo do perfil, oscí1ando en totno de 4e", deixando porén
perceber-se un aurnento no seu teor en direção a superfície; a

presentan-se en grãos subar¡edondados, com diâ¡netro, na naio
ria das vezes, inferior a 0,3 nn de diânetro. Alguns indiví
duos, de naior diânetro, são encontrados sobretudo nos hori
zontes nais superficiais (BZZ e Brr) chegando a atingir 1 rn¡n.

E conu¡n o aspecto alterado do nineral ern todos os nívels do

perfi 1 .
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. Zi rcão

Presente no perfil e¡n número reduzido, sob forna de

grãos arredondados de pequeno tananho (.0,ì mm).

b) Plasma

O volune ocupado pelo plasma neste solo é ben eleva
do, oscilando em torno de 70e" do volurne total . Sua cornposição
tem a doninância de caolinitas e hidr6xidos de ferro, a16m de

pequena quantidade de esnectitas e nicas alteradas.

Seu aspecto é nuito heterogêneo con justaposição de

áreas de cores diversas, haja visto a grande quantidade de

pseudonorfoses en biotitas e piroxênios, alérn de rnisturas de

caolínitas com conpostos de ferro en diferentes estágios.

Podernos diferenciar 3 tipos de plasna: un alteroplas_
na, onde dorninam as pseudomorfoses caoliníticas, estas exibin
do cristais de grande tananho e as pseudonorfoses sobre piro
xênios, resultando nu¡na acumulação de hidróxidos de ferro; urn

pedoplasma en fornação, representado sobretudo, por rnisturas
de nicrocaolinita e hidr6xidos de ferro, con naior ou nenor
grau de honogeneidade. Estes plasrnas apresentan-se coÍì colora
ções diversas e anj-sótropos em sua grande naioria. O terceiro
tipo de plasma refere-se ãqueles que dão origern as feições pe

do1ógicas, representadas pelos cutãs e gl'ébulas,

0s cutãs são representados por ferriargilãs de colo
ração amarela (Luz Natural e Luz Polarizada) e aspecto denso,
que poden ser encontTados tanto em paredes de vazios cono fa
zendo parte dos pedoplasrnas onde representan verdadeiras re1í
quias.

As 91ébu1as apresentan-se con un plasrna denso, fracq
nente anis6tropo e composto por hidr6xidos de ferro; sua colo
ração varia de bruno a vermelho (Luz Natural).
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2,1 ,2. A Evolução do Plasma e as Feições Pedol6gicas

As rochas granulítícas responsáveis pelo natetial de

origem desse solo ten em sua conpos.ição fetdspatos, piroxênios,
biotita, quart zo e magnetita, A alteração desses rninerais pro
piciou a fornação de un plasma com características inter¡nediá
rias entre os ortotipos definidos pela tipologia, ou seja, isal
teríta e al"oterita

As características isalteríticas são decorrentes da

presença de pseudomorfoses, sobretudo a partir de biotitas e

piroxênios. As biotitas encontran-se alteradas para esnþctitas
e caolinitas. O ferro do ¡nineral 6 segregado e individualiza-se,
no local, entÌe os folhetos da caolinita, sendo os cristais do

rnineral de grande tananho, Os piroxênios encontran-se total
nente alterados, deixando no local un resídrro coinposto por hi
dr6xidos de ferro que reproduz a rede de clivagens e fraturas
do r¡ine ra1 .

0 plasna com caracterÍsticas aloteríticas é fornado
por nisturas de hidróxidos de ferro e caolinita nicrocristali
zada, As cores são avermelhadas para os plasnas menos evoluí
dos; as fases corn naíor grau de hornogeneidade, portanto mui,
evoluídos , toman tonalidades anarelas.

A caolinita parece for¡nar-se nestes solos tanbén por
recristalização de solu(ões ern vazios. A coloração 6 amarela
clara (Luz Natural) e cinza (Luz Polarizada) e os cristais são

de pequeno tarnanho o que diferencia estas caolinitas daquelas
forrnadas as expensas de u¡n s6 nineral e in situ.

Nos horizontes mais profundos (Cf e CZ) os fen6nenos
de pedoplasnação são insuficientes para propiciar una honoge
neização conpleta do naterial . Sucedem-se as pseudonorfoses:
os piroxênios estão jã totalnente alterados en conpostos de

ferro, as nagnetitas ou alteradas ou en processo de alteração
e as biotitas transforrnan-se en esmectitas e em caolinitas,
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Nesses níveis, os vazios são de grosso calibre che

gando a alcançar 1nn de diânetro e a ocupar 20'q" do volume to
tal ; parecern corresponder a urna rede de fissuras que se desen

volve por efeito de dilatação e contração do naterial . Ocor
rem tamb6¡n, vazios de nenor diânetro con depósitos do tipo fer
riargilâs.

G1ébu1as, con diferentes .diânetros, conposição ferrí
fera e coloraçâo que varia rlo bruno ao vernelho, ocorren dis
persas no plasrna,

O naterial 6 apedal mas é percebível, através da re
de de dissuras , una tendência ã fornação de agregados; a con

tração do material provoca a fragrnentação en blocos de forrnas
diversas.

Com o prosseguirnento dos processos de pedoplasnação

ocorre a alteração conpleta das esmectitas en caolinitas; dí
minue¡n as áreas relativas as microcaolinitas individualizadas,
a nedida que vão sendo englobadas pelo plasna ferruginoso; e

aunenta a quantidade e a espessura dos revestinentos cutâni-
cos. Estes fatos levarn a substituição paulatina do alteroplas
na pelo pedoplasna. As nacrocaolinitas são destruídas d¿ndor 1u

gar as ¡nicrocaolinitas que inediatanente são nisturadas aos hi
dróxidos de ferro; a pontuação de cores dive¡sas vai desapare
cendo, os vazios tornam-se nais numerosos e con nenor diâme

tro que a fissuração inicial, ocorrendo un aumento no número

de cavidades. Os peds são esboçados nestes níveis.

No horizonte B, o plasrna apresenta-se ben nais hong

geneizado, porén con um núrnero ainda expressivo de pseudono¡
foses de piroxênios, estas as rnais resistentes, haja visto se

ren as prineiras fornadas quando da atteração. Da alteração
da biotita resta sonente un resíduo ferruginoso, que não foi
ainda eirgl obado pe1o plasma,
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O rnaterial sofre uma nova fissuração devido aos efei
tos de contração e dilatação, levando a incorporação dos depó

sitos cutânicos pelo plasna, a partir deste níve1.

No horizonte B2 observa-se o desaparecimento dos de

p6sitos cutânicos, Os peds fornados e esboçados tem un díâne
tro nenor que aqueles dos níveis precedentes. 0 plasrna, nes

te nÍve1, apresenta-se bern nais homogêneo, enbora re1íquias
das pseudonorfoses dos piroxênios e biotita subsistam. A colo
ração adquire tons mais amarelados e os poros são mais finos
e nais nune¡osos que nos níveis anteriores.

A Figura 40 mostra a evolução do fundo natricial
das feições pedológicas ao longo do perfil.

2.2. Correl ação Entre os Perfis

As Tabelas l3 e l4 reproduzern alguns dados micrornor
fo1ógicos referentes aos perfis da classe Podz6lico.

O estudo das 1âninas dernonstrou que a grande diferen
ciação entre os 2 perfis resurnia-se exclusivamente ao tipo de

evolução nineral6gica da biotita nestes 2 neios. Como foi vis
to, o rnineral sofre una evolução no perfil HBA 5 que origina
cono produto final , acaolinita. Urna fase interrnediária é, ãs

vezes, observada, dando origen a esnectitas que posteriornen
te evoluem tanbén en caolinita,

No perfil HBA 12 a fase esnectítica não foi observa
da; o rnineral (biotita) sofre urna alteração típica de nreios be¡n

drenados alterando-se diretamente en caolinita e hidrõxido de

ferro. Muitos dos cristais de caolinita observados, já não apre

sentavan os Iineanentos de ferro que tãn ben caractetizam a

pseudomorfose; eles foram rnobilizados, passando os compostos

de ferro a concentrar-se nas adj acências dos cristais, sendo

posteriornente integrados ao plasma. Estes cristais, quando
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LEGENDA
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Hz

Prof. Amost. (cm)

I - NilM }iATRICIAL

'I ) Plasma % 73

Sep. pìasm. aus.

2) Esqueleto % 5

Quartzo % 2

4 dom. mm 0,05-0,5
Opacos % 3

3) Vazi os % 20

Ti pos fi s . cav.

4) Pedal i dadel apedaì

75 75 70 70

aus. aus . med. fndd.

5510t0
2266

0,05-0,5 0,05-0,5 '0,5 '0,5
3344

20 ?o 20 20

fis.cav. fi s . cav. cav.fis, cav.fis.

apedal esb. peds esb. peds esh. peds
peds peds peds

cz cr 83 Bzz Bzl

260 200 125 85 60

II - FErç0ES PEmL0GICAS

ì ) Glébulas

2) Pedotubos

3) Cutãs

mt. mt.

aus. aus.

Fe+arg i ncorp.

mt.

aus .

_Fe
le+a rg

mt.

aus.

Fe+arg

mt.

aus.

aus .

TABELA 13 - Dados Micromorfolõgicos do Perfil HBA 5 - PE
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Hz

Prof. Amost. (cm)

I - FTT{DO }IA'fRICIAL

l) Pìasma %

Sep, p l asrn.

2) Esqueleto %

Quartzo %

O dom. mm

opacos %

O dom, mm

3) Vazi os %

Ti pos

4) Pedaìidade

II - FEIçOES PEDOLOGICAS

I ) ct6bulas

2) Pedotubos

3) Cutãs

Bzl

50

Bzz

60

B3

OE

87

aus.

3

i
0,05-0,5

2

.0,3

l0
fi s.

apedal

med.

aus.

F€
Fe+arg,

80

me d.

R

2

0,05-0,5
J

.¡2

l5
fi s. cav.

esb. peds

med ,

aus.

Fe+arg.

80

med.

5

2

0,05-0,5
J

.0 
"2

l5
fi s . cav .

esb. peds

med.

aus.

Fe+arg.

TABELA 14 - Dados Micromorrfol6gicos do Perfil HBA 12 - PE
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do exame da fração areia, apresentavan un aspecto tal que po

deria¡n ser confundidos co¡n nicas do tipo nuscovita, corno já
salientado por Novikoff (1970), que as charnou de ttnt)cas Leito

São ressaltados abaixo, alguns aspectos referentes a

nicrornorfologia dos Podzól icos .

2.2 .l ,. Es que I eto

O esqueleto desses solos é representado, sobretudo,
por opacos (rnagnetitas) que se apresentan bastante alterados
e con distribuição crescente, em direção ao topo dos perfis,
Vern a seguir o quartzo, encontrado en pequena quantidade, apre
sentando-se em grãos de diârnetro muito variado, e aspecto cor
roído. O zircão ocorre en núnero reduzido ern todos os níveis
dos perfis sen apresentar indícios de alteração.

2.2.2. Pl asna

0 volune do plasna decresce en direção ao topo; as

separações plãsnicas são ausentes at6 o B3 e aparecern rnediana
nente desenvolvidas no Br.

2.2.3. Y azios

A rede de vazios ten seu volurne praticanente inalte
rado ao longo dos perfis, De fissuras ben desenvolvidas no C,

passa a cavidades nos horizontes nais pedopJ.asnados. O núnero
de vazios cresce ern direção ã superfície do solo, porén o diâ
netro dos mesnos dininui.

2.2.4. Pedalidade

Os horizontes C são caracferizados pela inexistência
de peds; no ho rizonte B, eles são esboçados aparecendo já aI
guns formados no horizonte BZ.
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2.2.5. Fei ções Pedol õgi cas

Aparecern ben representadas nesta cl.asse de solo con
destaque para o grande núrnero de 91ébulas ferruginosas, pre
sentes en todos os níveis, porérn corn una distribuição decrescen
te com a profundidade. O estudo rnicronorfológico mostrou, ain
da, a existência de grande quantidade de ferriargitãs no hori
zonte C, forrando as paredes dos vazios. Oco¡re tanto em fis
suras que cruzan diferentes tipos de plasna, como circundando
pseudornorfoses de piroxênios. A nobilidade do naterial cutâni
co parece não ser nuito grande desde que os cutãs não cheganr

a aconpanhar nenhuna fissura conpletarnente, isto é, são sonen-

te trechos dos vazios que são preenchidos. No cáso do perfil
HBA 5, grande parte dos cutãs já desaparecerarn no horizonte
83, estando quase ausente no BZ. No perfil HBA 12 os ferria¡
gilãs subsistein ainda no B2 porén eÍì menor quant idade que no

3. CAilBISSOLO

Os Canbissolos Distr6ficos da área, cono já rnenciona
do anteriormente, desenvolvem-se sobre o produto da alteração
in situ e sobre rnaterial renanej ado, sendo este ptoveniente da

alteração de rochas granulíticas e ao que tudo indica, tendo
sofrido transporte a pequena distância.

A anãlise da rocha sobre a qual se desenvolve o Can

bissolo estuclado, mostrou tra.tar-se de urn piriclasíto de estru
tura foliada tendo en sua composição plagioclásios, piroxênios
(clino e orto), anfib6lio (hornblenda), quartzo e biotita; co
rno acessórios, opacos, zir cã,o e apatita.

A rocha inalterada exibe indícios de transfornações
endógenas, onde os plagioclásios mostran alteração leve para
sericita e mais pronunciada para clorita do tipo penina e car
bonato de cálcio. Este tanbén ocorre substituindo piroxênios
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(diopsídio). As 1âninas estudadas mostran grandes fraturas
preenchidas por calcita nicroc¡istalizada.

Blocos de rochas alteradas in situ, constituintes dos

horizontes IIC2 " B32, indicam un processo de alteração rnui

to forte sobre os rninerais dando fornação a um plasna doninan
tenente caolinítico, con aspecto estriado, de coloração bran
co acinzentado (Luz Natural) , cortado por fissuras de diâne-

tro variáve1, preenchidas parcialnente por 6xidos de ferro de

cor bruna, Fragnentos de quartzo de diversos diânetros e as

pecto corroÍdo ocorrem dispersos neste plasna con una distri
buição do tipo porfirosqué1ica, os naiores indivÍduos atingen
1,5 nm e estão bastante fraturados e quebrados. Clorita do ti
po penína ocorre geralrnente pr6ximo a fraturas e fissuras, es

tas provavelnente herdadas da rocha mãe. As cloritas represen
tan relíquias pois, decorrentes da alteração endõgena de horn
blendas, persistem nestes níveis do solo sem aparentenente so

frer nenhuna a l teração .

Argilãs de diferentes gerações preenchen físsuras, pa

recendo os nais antigos constituídos poï nontronita (coloração

verde claro) e os nais recentes por caolinitas misturadas a

hidróxidos de ferro (coloração anarelo claroJ . Pseudarorfoses

caolinÍticas ocorrem en biotÌtas.

Glébulas de coloração b¡una, fornas arredondadas, ni
tidez de lirnites e conposição ferrífera estão presentes no p1ás

na cono feições pedol6gicas.

Nos horizontes mais superficiais nodificações vão ocor

rer no fundo mat¡icial desse solo. 0s horizontes selecionados
para análise nostran a ocorrência de un pedoplasna de colora
ção anarelo brunado conposto por caolinitas, hidróxidos de fer
ro e alunínio e pequena quantidade de dois rninerais a 14R (e;
nectita e clorita) . Zonas de coloração leventenente avernelha
da são percebíveis; apresentan continuidd-de con o plasna doni
nante .
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O volurne total do plasma varia de 30 a 40e", sendo co

num no ho¡izonte B a presença de separações plásmicas co¡n orien
tação esquelsepic e vosepic as quais desaparecern quase que to
talnente no horizonte A. Zonas de plasma de cor branco acin
zentado (l,uz Natural) e fornas arredondadas corn linites nítj
dos, conpostas por caolinitas rnicroc¡istalizadas, ocorren nes

ses níveis. A sua origen tanto pode estar Iigada a cristali.za
ção do mineral a partir de soluções ricas en Si e A1 cono a

partir de fragrnentos de rocha alterados in situ. Cutãs argilo
sos ocorren no ho¡izonte B.

O esqueleto é cornposto sobretudo por quartzo, con os

¡naiores indivÍduos atingindo no seu maior eixo 1,5 nn. Apre
sentan-se fraturados, quebrados, estando algunas das fraturas
preenchidas por hidróxidos de fer¡o. Dorninarn os.grãos de tana
nho n6dio (p entre 0,05 e 0,5 nn). Fenôneno de extinção ondu
Iada indican teÌen eles sofrido, ou nelhor a rocha, esforços
tectônicos: a extinção não se faz si¡nultaneamente, e ao gl
rar-se a platina, observa-se urna onda de contorno suave que

se propaga de un bordo a outra da seção. Grãos de zircão ocor
ren en rnaior número nestes níveis que nos precedentes. A nag
netita está presente, ocupando 3e" de volune total, en grãos de

diânetro inferior a 0,3 nrn doninando aqueles entre 0,05 e 0,1
nn. Presença de apatita não alterada, piroxênio pouco altera
do e pseudomorfoses caoliníticas a partir de biotitas, tudo
ern núnero reduzido, Clorita parece alterar-se en nontronita.

Os vazios ocupan 20"ø do volune total e a1gqns encon
tran-se preenchidos por ferriargilãs; são do tipo cavidades e

canais.

Os peds encontran-se já individualizados e apresen
ta¡n formas subangulares e diâ¡netro de.v 2 mm,

G1ébulas de diânetros diversos e conposição ferrífe
ra proveniente da alteração de nagnetitasr aparecem, Algunas apre
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sentarn indícios de destruição com parte do seu plasma jã en
globado por aquele dominante no fundo ¡natricial.

DI SCUSSÃ0

En regiões tropÍcais úmidas a alteração atua dando
origen a nantos de intenperis¡no ben profundos; nestes, pode
nos separar 2 donÍnios: o das isalteritas, onde ocorre a des

truição dos ninerais prinários co¡n desenvolvimento de novas
espécies e conservação da estrutura geral da rocha nãe; o se
gundo donínio diz respeito as aloteritas, onde doninarn os pro
cessos de pedoplasnação (formação do plasna do solo, Flach et
al , 1968) apresentando textura nais fina que aquela dos nate_

riais de alteração, superfície específica mais elevada e capa
cidade de dilatação rnaior, induzindo a una nova estruturação
dos materiais,

4.1. ltlecanîsmos de Agregação nos Latossolos

0s Latossolos estudados exiben una heterogeneidade
discreta entre os horizontes, traduzida poï nuances de cores,
variação de porosidade e consistência. Estas variações carac
luerizam una sequência de etapas que se suceden até o topo do

perfil pernitindo a formação dos chamados horizontes B latos
s6licos que pernitern o reconhecinento desses solos. Esta sé

rie de etapas que leva a agregação das partículas nos Latosso
los (Figura 4l), é responsáve1 rnacronorfologicanente por dife
rentes tarnanhos e gïaus de desenvolvimento dos agregados ao

longo dos perfis.

Micrornorfologicarnente, o estágio inícial da agrega

ção ocorreria atrav6s de una fase argilosa, de coloração vel
¡nelho a¡narelada de aspecto heterogêneo, devido a existência
de pontuações de cores diversas. O plasna desses níveis apre
senta-se fracanente orientado con estT'utura ínsepic. A porosi
dade é representada oor fissuras do tipo juntas (jojnt planes).
O rnaterial 6 totalnente apedal.
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A fase seguinte é representada por urn plasrna rnais ho
nogêneo na sua coloração (dorninando ainda os tons vernelhos) ,

onde as separações p1ásnicas adquiren um glau nódio de desen
volvinento. Aumenta¡n as fissuras, ocorrendo já vazios do tipo
cavidades. A integração caolinitas-hidróxidos de ferro torna-
se nais íntina, con desapareci¡nento conpleto das rnacrocaolini
tas e das pseudornorfoses em biotitas e piroxênios. Inicia-se
o desenvolvimento de u¡na rede de vazíos que contorna volurnes
arredondados do plasna, terninando por individualizá-1os. Atin
ge-se então a fornação dos horizontes a1iáticos (Mul1er,1977),
onde nicropeds con diâ¡netro médio de 2 rnrn estão totalnente ou
parcialnente individualizados por una rede de vazios que tão
ben caracte riza o horizonte B dos Latossolos.

Pedro et al (I97ó) tr"açou a evolução nicronorfológi
ca de Terras Roxas Legítinas e correlacionou o desenvolvi¡nen
to das nesrnas a urna série de eventos de caráter geoquÍnico que
levaria ao final , a fornação de urn neio fortenente dessatura
do con .-instalação de um novo pedoplasma constituído de argi
las ferrisadas e de 6xidos de ferro associados, sob a forrna
de pseudo-partículas francamente inativas.

Beaudau 6 Chatelin (1979) estudando a nicroagregação
de Latossolos Verrnelhos concluiran que a rne srna é condicionada
por necanisnos geoquínicos e pelas interações de superfÍcie
entre caolinitas e substâncias ferruginosas.

Percebe-se que una inportante feição na caracteríza
ção dos Latossolos 6 representada pela estrutuïa e que esta
ten seu desenvolvinento ptopiciado, ao que tudo indica, por
fatores de orden quínica aliados ãqueles de orden física e

at6 rne s¡no biol6gica cono observado por Chauvel et al (1983).
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4.2, l{ecani smos de Agregação nos Podzõl i cos

No caso dos Podzólicos os necanisnos de agregação não

apresentan uma sucessão de etapas, cono observado nos Latosso
1.os. Aqui, o fraco grau de desenvolvinento do plasrna é respon
sável pela fornação de urna estrutura sobretudo grosseira e corn

nédio grau de desenvolvirnento.

Micronorfologicanente, tem-se en profundidade um al
teroplasma onde se suceden as pseudomorfoses de piroxênios,
biotitas, re1íquias de pseudonorfoses, nacrocaolinitas, etc,
Este naterial está sujeito a urna grande nobilidade devido ao

efeito de contração e dilatação por modificações no teor de

unidade. Desenvolve-se una rede de fendas de grande diânetro
que tende a isolar grossos volumes. As argilas nicrocristali-
zadas e dispersas unem-se a hidróxidos de ferro e rnigrarn atra
v6s dos poros, terninando por depositar-se sobre forna de cu

tãs .

O processo de nicrodivisão das partículas continua,
levando cada vez mais a honogeneização do plasma, con una assi
rnllação e digestäô das il"has de alteroplasna.

Con a continuação do processo, nova rede de vazios é

criada havendo urna intergração paulatina dos cutãs anterior
rnente foïnados, ao plasna en transfor¡nação; at6 sua conpleta
assirnilação, estas re1íquias pernanecem sob forna de papulas
de argilas orientadas.

Nettleton et a1 []-969) sugere que un aLto potencial
de dilatação e contração nos solos irnpede a fornação de cutãs,
podendo tanb6rn destruir aqueLes já existentes. Nos Podzólicos
estudados, sobretudo naqueles horizontes onde domina un alte
roplasrna ern fase de evolução, os materiais apresentan forte po

der de contração e dilatação podendo ser ele o responsável pe

1a destruição dos cutãs.



t- 35

No horizonte Br, o processo de homogeneização do plag
¡na ainda não é total; zonas com diferentes fases do processo
é percebível. Una rede de vazios de diferentes tipos já insta
1ou-se, subdividindo o nateríal e perrni.tindo urna rnaior atua

ção dos processos que levarn a urna nais rápida evolução desses
nateriais, A coloração, en 1âninas delgadas, como nos Latosso
los, evolui do ve¡rnelho para o anar:elo (Luz Polarizada), â rne

dida. que a pedopl asnação avança .

4.3. llecani smos de Agregação nos Cambissolos

A agregação dos Cambissolos apresenta 2 fases distin
tas: una relativa ao alteroplasma I que é senelhante ãquelas
anteriornente descritas e outra que diz respeíto aos horizon-
tes pedoplasrnados. Nestes, ten-se uma agregação que inão pro
cessou-se en sua totalidade in situ, tendo em vista o proces
so <1e remanejarnento a que grande parte do naterial de origen
desses solos foi subnetido. Supõe-se que a fase de microdivi
são das argilas, assin cono sua integração coûr os hidróxidos
de ferro, tenha¡n ocorrido nurna fase anterior a colocação do rna

terial no 1ocal onde o solo desenvolveu-se. 0s rnateriais trans
locaran-se já cono nicropeds, visto que estes remanejanentos
não devern ter ocorrido a grandes distâncias, facilitando o de

senvolvirnento de una rede de vazios importante., Alguns mine
rais, ainda não alterados ou en fase de alteração, que faziam
parte do conjunto, forarn aí intenperizados, sendo estas alte
rações tardias presunivelnente as responsãveis pela fornação
de alguns cutãs encontrados nestes níveis.



136

CAPITULO VI

AS RELAçõES ENTRE OS SOLOS E O RELEvo

A esculturação de diferentes superfícies geonorfoló
gicas no final do período Terciário e no Quaternário, sobretu
do no Pleistoceno, teve un papel nuito inportante na pedogêne
se da área e con s e quentenente na distribuição dos diversos ti
pos de solo aí encontrddos.

Pedologicanente, a 6.rea é caracterizada por dois gran
des conjuntos: o prineiro representado por Latossolos que se
apresentan com graus de evolução diversos e que, grosso modo,
ocupan a unidade geonorfológica dos Tabuleiros P16-Litorâneos.
O segundo conjunto é caracterizado pela presença ,de podzõ1i
cos e Cambissolos. A colocação destas duas classes en un só
conjunto deve-se ao grau de evolução dos solos, pois anbas as
classes apresentan-se cono resultantes de urna pedogênese re
cente. Correlacionan-se, de maneira geral , as unidades geonor
folõgicas das Serras e Maciços Pré-Litorâneos e a Depressão de
I tabuna .

No período Terciário, no Eógeno (entre o Eoceno e o

0ligoceno) , foi elaborada una vasta superfície pediplanada que

ocupou toda parte centro-oriental da Bahia, ating.indo a ã,.re a
estudada. Esta superfície foi identificada por King (1956) co
no Superfície Su1-A¡nericana, tendo Tricart G Silva (1968) de
nominado-a de Superfície E6gena.

Ap6s o E6geno, no }{ioceno, toda a área foi afetada
por condições de u¡nidade inportante (Tricart G Silva, op. cit.)
o que provocou alteraçâo profunda e dissecação do relevo. Es

te aunento nas condições de unidade, resultou na alteração e

carreamento das alteritas, levando ao escavamento da Deptes
são de ltabuna.
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No Ne6geno (entre o Mioceno e o Plioceno) ocorreram
novas fases de dissecação e aplainanento que culminararn com a
deposição de coluviões na área dos Tabuleiros Pré-Lito¡âneos.
Esta deposição foi seguida de una fase de latossolização que
perdurou no inÍcio do Pleistoceno (Projeto Radambrasil, 1981).

Nos Latossolos estudados as evidências ¡norfotógicas
são nuito discretas para afirnar-sp a existência ,'do rnâtèrial
renahejado recobrindo o nanto de alteração; a relação areia fi
na/areia grossa apresentada pelos perfis estudados tarnbén não
oferece subsídios suficientes para ta1 afirnação. Ela apresen
ta oscil-ações de pequena nonta e não ben rnarcadas, podendo te
ren-se originado das vaiiações apresentadas pela conposição mi

neralógica da rocha (faixas rnais quartzosas) ou na sua própria
granulação.

Mas, dois fatos apresentados pelos Latossolos estuda
dos, oferecem indícios da existência de uma cobertura residual
não nuito espessa, sobre a unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâ
neos. O prineiro deles é representado pelo crescinento nos teo
res de nagnetita nos horizontes A e B desses solos; en profun
didade os teores do nineral são ¡nais baixos, alé¡n de seus grãos

apresentare¡n-se bastante alterados (horizontes B3 e C) . Explí
caçâo plausíveI para este fato é possível , adnitindo-se a exis
tência de material coluvial sobre o nanto de alteração. Por
ocasião do retrabalhanento, os coluviões enriqueceran-se en
grãos de nagnetita de ¡nenor alterabilidade, o que teria provo
cado a concentração do rnineral nos horizontes fornados ãs ex
pensas deste material . A relação ferro livre/ferro total é,
portanto, mais baixa nestes níveis que nos horizontes nais pro
fundos. Esta relação 6 frequentenente utilizada cono inùicador
do grau de evolução dos solos, porén, para os Latossolos aqui
estudados, não parece aconselhável o seu uso, desde que a n!
neralogia dos argiloninerais pouco varia, devendo-se as varia
ções da relação tão sornente a rnaior ou nenor presença de opg
cos.
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O outro fato que aponta en direção ã existência dos
materiais renanejados é a ocorrência de pseudornorfoses ainda
bern conservadas, sobre granadas e piroxônios, no horizonte B

dos Latossolos (HBA 4 e HBA 8). A presença dessas pseudonorfo
ses seria assin explicada: alguns nine¡ais prinários aLte¡á
veis integravan os nateriais que cornpunham os coluviões; con
conitante aos processos de pedoplasmação sofrido por eles, ocor
reu a alteração dos ninerais (granada e piroxênio) , não haven
do transcorrido ternpo suficiente para a integração dos hidr6
xidos de ferro das pseudornorfoses, ao plasma do furldo natri
cial.

O Quaternário foi un período rnarcado por variações
climáticas inportantes, relacionadas ãs glaciações e que leva
ran ãs oscilações nos níveis de base e nos rnovinentos eustáti
cos.

O quadro geon6rfico na ârea estudada foi bastante afe
tado pelos eventos que tiveran lugar no Pliopleistoceno; este
período foi caracterizado por cictos erosivos que degradaran
as fornas nos períodos nais secos e pelas incisões nos perío
dos nais únidos.

A ãrea dos Tabuleiros Pr6-Litorâneos, após a fase de

latossolização, sofreu un aunento do gradiente que pernitiu o

entalhanento dos vales e una dissecação profunda nesta super
fície. Foi esta dissecação a responsáve1 pela existência de

Latossolos con diferentes graus de evolução. 0s nais desenvol
vidos ocuparn os topos das colinas onde a cobertura coluvial foi
rnais preservada e aqueles de rnenor grau de desenvolvinento 1o

calizarn-se pr6xinos aos entalhes da drenagem, onde a r:etirada
de naterial foi mais inportante. Cono estes depósitos coluvio
nares não apresentam glande espessura, os horizontes B3 e C

são senpre desenvolvidos sobre matetiais in situ.

É ern decorrência deste hist6rico que doninan nesta Lmi

dade geornorfológica, solos profundos, con elevado grau de de
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senvolvimento. Os teores da fração argila são senpre elevados
e a relação silte/argila, usada cono indicador do grau de in
tenperisno dos solos (Van Wanbeke, 1962), apontam un alto grau
de evolução dos perfis, A existência de enpobrecirnento en ar
gila, nos horizontes superficiais, faz com que a relação seja
uÍl pouco nais elevada en superfície, não caracterizando contu
do a existência de translocação do naterial , cono demonst¡ado
pelas aná1ises rnicronorfol6gicas, A causa do enpobrecinento su

perfìcia1 , como citado por Melo (1978) t'deoe reLacionay-se a

tnanslocação Lateral, erosão, atioidade bioTógica na superfí
cie e a destnuição das argiLas peLa acidóLise que ã fauoz,eci
da peLo pH ã.cid.o desses eolostt. A nineralogia desses solos ê

representada por argilorninerais 1:1, goethita, gibbsitá e quartzo.
Devido a intensa lixiviação a que foran .,e estão subnetidos,
apresentan pH ácido e um complexo de troca dessaturado.

Data tanb6rn do Pliopleistoceno a elaboração da unida
de das Serras e Maciços Pr6-Litorâneos, Atingida por ciclos su
cessivos de alteração, dissecação e erosão, sofreu neste pe

rÍodo a retirada do manto de alteração e solos, ocasionada pe

la instalação de un clina corn chuvas .jconcentradas (Tiicart,
I959). Esta retirada foi propiciada pela existência de una re
de de drenagen importante Ìepresentada pelos rios Alnada e Ca

choeira (Figura 7) que se dirigem ã Depressão de Itabuna (es
cavada no Mioceno e retocada no Pliopleistoceno) a qual apre
senta una saÍda para o mar, Mais ao norte, os afluentes da nar
gen direita do rio de Contas, funcionaran cono canais de es
coamento.

Estes fatos, que culninaran corn o desentulhamento dos

materiais pré-existentes, são os ïesponsáveis por uma pedogê
nese recente nestas unidades geomorfológicas, Apesar da atua

Ção de un clina únido sem estação seca e aliua taxa de unidade,
o tenpo de exposição da rocha ao ataque dos processos de alte
ração e ã pedogênese não foi suficiente para formar solos con
alto grau de desenvolvinento. Daí a do¡ninância na área de so

los mediananente desenvolvidos (Podz6licos) apresentando ain
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da ninerais prinários passíveis de sofrer alteração na sua fra
ção areia (dados em anexo), blocos rochosos na rnassa do solo,
alé¡n de fraco grau de organização pedológica' o conplexo de

troca é classificado como eutr6fico e a paragênese secundária
6 aqui rnais conplexa que no caso dos Latossolos, apresentan
do espécies nineralógicas pr6prias de anbientes nais ricos en

cátions cono o silício e as bases.

' Os Canbissolos Or" oaort"rn tanto na Depressão de Ita
buna, como nas Serras e Maciços Pré-Litorâneos, podern ter duas

origens, de acordo con os materiais parentais: serem forrnados
de rochas granulíticas, alteradas in situ, geralnente ocupan

do posições elevadas no r:elevo, ou áreas topograficanente nais
baixas, quando se desenvolve¡n sobre un capa delgada .de mate

riais re¡nane j ados. Este 6 o caso do Ca¡nbissolo estudado, cuja
presença de nateriais transportados foi observada através de

aspectos rnorfológicos do perfil cono tanb6n da análise da re
1açâo areia fina/areia grossa,

Apesar dos materiais transportados conteren alguns
ninerais prinários alteráveis ! no caso dos Canbissolos, estes
não são suficientes para reverter as características de dis
trofia forte apresentada por estes solos. trsto 6 decoÌrente
da própria natureza do naterial de origen, já bastante lavado
quando de sua deposição. A alteração que se processa sobre a
rocha nos horizontes de profundidade tanb6n apresenta estas
características, porém un pouco atenuadas.
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CAPíTULO VI I

coNsrDERAçõES FrNArs

Nas transfornações sofridas pelos ninerais conponen
tes das rochas granulíticas no Sul da Bahia observa-se que,
cle um núnero relativamente alto de minerais, passa-se a um re
síduo de alteração grandemente sinplificado, representado do

ninantenente por ninerais da faní1ia da caolinita, sesquióxi
dos netálicos livres cono goethita e gibbsita, a16n de espé
cies pouco alteráveis cono o quartzo; estes ninerais, cono ci
tado por Chatelin (1974) conþõen o chanado cor{tëjo. ferralíti
co típico.

A existência de urn clina únido con tenperaturas ele
vadas a1Íado a un neio be¡n drenado, portanto oxidante, perrn!
te una alteraçâo forte, caracterizada pela exportação de par
te da sílica e quase totalidade dos alcalinos e alcalinos ter
rosos o que Ieva a simplificação da paragênese supérgena; em

alguns casos, resta ainda nesta paragênese, un pouco de rnine
rais prinários alterãveis, p. ex., biotitas e algurnas esp6èies
novas transitórias, cono as esmectitas, encontradas sobretudo
nos Podz61icos,

Neste ¡neio, os piroxênios alteran-se para hidróxidos
de ferro, geralnente através de urna fase arnorfa; no princípio
da alteração, quando o sistema poral é fracarnente desenvolvi
do, co¡n pequeno núnero de fissuras que não são inte rconectadas,
há fornação de nontronita. Esta fase na alteração dos piroxê
nios é muito efênera pois con o prosseguimento .da alteraÇão
o ¡neio torna-se nais aberto havendo rnobilização do Si e forna
çao unica de hidroxidos de ferro.
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Pi roxênio Nontroni ta

Piroxênio > Nontronita +Hidrõxidos de ferro

Piroxônio > Hidrõxidos de ferro

0s plagioclásios apresentan, como os piroxênios,
ferentes conportanentos frente a a.Iteração, os quais são
mandàdos pelas condições de drenagen,
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Nos neios forternente drenados o nineral
retamente en gibbsita nurna pseudornorfose porosa
ca; quando a eficiência da drenagem é dininuÍda,
lica pernanece no locaI participando da fornação
fícios cristalinos representados por ninerais da

caolinita. Uma fase amorfa anterior a forrnação do

suposta.
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As biotitas, por alterlação, dão fornação a caolinitas,
ocorrendo ern alguns casos! una fase esrnectítica de transição;
esta é regulada pelas características do neio, sendo necessá
rio para a sua existência une certa riqueza en cátions bási
cos e Si. Assi¡n:
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Outros ninerais, corno

rarn-se e¡n hidróxidos de ferro,

de Hidr6xi
----+ Caol inita + dos dã

Ferro

a nagnetita e gran/da, alte
porám com vetocidades distin
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tas. A granada é totalnente intemperizada nos primeiros está
gios da alteração, enquanto a nagnetita pernanece durante rnui
to rnais tenpo no perfil sendo frequentenente encontrada nos
horizontes A dos perfis estudados.

Granada

Magnetita
>---------------> Fe rri hi dri ta ---"---+ Goe th i ta

Estas transfornações vão fornar o que 6 conumente de

signado por horizontes isatteríticos que correspondern a nÍ
veis que não sofrera¡n ainda os processos de pedoplasnação; al
gur44s pseudo¡norfoses são ainda visíveis, cono aquelas provenien
tes da transfornação de piroxênios en hidróxidos de ferro e

de biotitas en caolinita + hidróxidos de ferro.

0s horizontes alteríticos estudados reproduzem, gros
so nodo, as variações da rocha; o aspecto foliado, tão conun
nas rochas granulíticas da área, com alternância das bandas de

rninerais náficos e de ¡ninerais claros é reproduzido at¡avés de

áreas corn pseudonorfoses claras caoliníticas justapostas ãque
Ias forte¡nente coloridas pelo ferro,

É sobfe,.este ttresíduott da alteração que atuarão os
processos de pedoplasrnação levando a uma associação estïeita
dos ¡ninerais residuais conponentes da fraçâo areia e/ou silte,
dos filossilicatos e dos sesquióxidos, dando u¡na nova organi
zação aos nateriais e levando ã fornação do solo proprianente
dito,

A atuação dos processos de pedoplasrnação ten inÍcio
quando modificações ocorrern neste alteroplasna, representadas
por fragmentação das caol-initas, penetração dos hidróxidos de

ferro nas áreas ocupadas pelos ninerais caoliníticos e intera
ção argilaihidrõxido de ferro, Estas rnodificações são aconpa
nhadas por esforços de dilatação e contração do naterial , de

senvolvimento de Separações pIásrnicas e posterior individuali



zação de volunes (micropeds). A porosidade do material
rnentada e ocorren nudanças na conformação dos vazios.

145

au

No caso dos Latossolos, esta sequência evolutiva des
crita, aparece en sua totalidade e de rnaneira be¡n rnarcante, Já
nos Podzólicos e Canbissolos, o menor grau de desenvolvinento
dos perfis e consequentenente variações geoquínicas e ninera
l6gicas do naterial não perrniten una evolução bem rnarcada co
no no caso dos Latossolos. A interação argila-hidróxidos de

ferro não é total , coÍr o plasna apresentando aspecto heterogê
neo, principalrnente os Podzó1icos, e peds apenas esboçados.

Nos solos estudados, a interação argila-hidróxidos de

ferro parece desenpanhar um papel rnuito inportante na pedogê
nese, tanto no aspecto estrutural como nineralógÍ'co, Ao que

tudo indica, é esta interação a responsável pelo baixo grau
de cristalinidade das caolinitas e dos hidróxidos de ferro,
assirn co¡no pela existência de haloisitas em horizontes do so
1urn, ern perfis con forte grau de desenvolvj-¡nento cono o Latos
solo variação Una.



RELACÃO DE FOTOS



hto t - Início da alteração de piroxênio em esnectita. Microscópio ópti
co, luz natural ,

Foto 2 - Pseudonprfose de hidróxido de ferro ern piroxênio, con preenchi-
nento de gibbsita. Microscópio óptico, Iuz polarizada,



Foto 3 - Fase inicial da alteração de plagioclásios. Mì.croscópio ôþtico,
1uz polari zada .

hto 4 - Hidr6xidos de ferro invadindo rede de fissuras em plagioclãsios
que se alteram en gibbsita,



bto 5 - Ilhas de feldspatos em rneio ã pseudomorfose gibbsÍtica. Microsco
pico óptico , Iuz polarizaða.

hto 6 - Re1íquia de pseudonorfose esnectítica sobre biotita, ao lado de
pseudonorfose caolinítica tanbérn sobre biotita, ern neio ao alte'-
roplasma. Microsc6pio óptico, 1:tz poTar ízada,
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tuto 7 - Álteraçâo de rnagnetita em hidr6xidos de
argilo- ferruginoso . Microscõpio 6ptico,

ferro ern neio ao plasrna
Ittz polarizada.

bto I - Alteração de granada em goethita de diferentes gerações, Microsco
pio óptico, Iuz pola'rízada.



bto 9 - MET x 50,000. lvforfologia plac6ide de argila caolinÍtica da fra
ção argila grossa no horizonte C2 do Latossolo variação llna.
(Perfil ËßA 4).

bto l0 - MET x 20,000. Aspecto de argilas corn morfologia
placas da fração- argila.fina do horizonte C2 do
riação lJna (Perfil IIBA 4).

t
tubular e
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Foto 11 - MET x 50.000, ltbrfologia en tubos longos e ern placas da fração
argila do horizonte C1 en Latossolo Vernelho Anarelo.
(Perfil HBA ó).

bto 12 - MET x 50 . 000. Iden foto 11.
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Foto l3 - MET x 30.000. Morfologia em tubos longos (haloisitas) ? e p1ac6i
de (caolinitas) de argílas contidas no horizonte C de Latossolõ
Vernelho Arnarelo (Perfil HBA 8).

MET x 60.000. IVorfologia "r;", " "r O;, ¿" fr"i"lri..] CrAl
e caolinitas respect ivanente , da fração argila grossa (Br1) ern
Podzolico Vernelho Anarelo Equivalente Eutîófico (Perfil"fuA 5l ,

r

t<
t
0
)
)
l

bto 14
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Foto 15 - MET x 40,000. Iden foto 14 en horizonte Br.

p

û

bto 16 - MET x 40.000, Haloisitas (ZR) em tubos curtos e caolinitas (en
placas) em horizonte B de Podz6lico Vernrelho Anarelo Equivalen-
te Eutrófico (Perfil HBA 12).
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PERFIL HBA I

Projeto HBA

Perfil nc I

Classificação: Canbissolo Distróf i'co Tb A noderado textura
gilosa fase f l-oresta perenefólia higrófila
levo onclulado.

Localização: Estado da Bahia, Município de Buerarerna; perfil
localizado en corte de estrada de barro (Ramal

Piteira), lado esquerdo, I kn após saída lda BR

101, entre ltabuna e Buerarena, 2 kn antes desta,

Situação e Declividade: Corte de estracla ern área con pastagen,

terço superior de elevação con cerca
de 10% de declividade.

Litologia e Formação Geológica: Piroxênio-granulitos.

Material Originário: Material alterado da rocha citada e tan
ben naterial renanej ado do próprio granu
lito.

Relevo Local: Forte ondul ado

Relevo Regional: Montanho so

Erosão: Larninar noderada

Drenagem: Ben drenado

Vegetação Local: Pas tagen

AT

IC
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Vegetação Regional : Floresta perenefóIia higr6fita

Uso Atual : Pastagen

Descrição do Perfi I

0-6cm, b¡uno a¡narelado escuro (10 YR 3/4, únido), bru
no anarelado (10 YR 5/4, se'co); franco argilo arenosa;
rnoderada pequena a nédia granular; ligeiranente duro,
rnuito friáve1, p1ástico e pegajoso; transição clara e

p1ana.

6-25 cn, bruno a¡narelado escuro (10 YR 4/4, únido), bru
no arnarelado (10 YR 5/6, seco); argila; fraca a rnodera

da pequena a média subangular; ligeiraneite duro, friá
ve1, p1ástico e ¡nuito pegajoso; transição gradual epla
na.

Bl - 25-45 cn, bruno anarelado escuro (10 YR a/4, funcLo),

no ana¡elado (10 YR 5/6, seco); argila; fraca nuito
quena a pequena subangular; duro, friáve1, pIástico
rnuito pegajoso; transição gradual e plana.

45-75 cn, bruno anarelddo escuro (10 YR 4/4, únido),
bruno amarelado (10 YR 5/6, seco); argila; fraca a rno

derada pequena a n6dia subangular; duro, friáveI, plás
tico e rnuito pegajoso; transição gradual e plana.

Bst 75-95 cn, bruno arnarelado escuro (10 YR 4/4, únido),
bruno amarelado (10 YR 5/6, seco); argíla; fraca a rno

derada pequena a nédia subangular; 1ígeirarnente duro,
friáve1, p1ástico e pegajoso; transição clara e ondul.a

da.

95-110 cm, bruno arnarelado escuro (10 YR 4/4, ümiðd),
bruno arnarelado (10 YR 5/6, seco); argila; fraca loca
Tizada pequena a ¡n6dia subangular; ligeiranente duro,
friáve1, plástico e pegajoso; transição clara e ondulada.

bru
pe

e

B2

B_^
5Z
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IICl - 110-130 c¡n, naterial bruno arnarelado rnisturado com blo
cos rochosos en processo de alteração e recobertos por
rnaterial intenperizado de cor ver¡ne1ho a¡narelado; tex
tura argilosa.

0bservações:

Raizes finas e nédias abundantes at6 40 cn; finas comuns até
100 cm.

Forarn coletadas rnais 3 anostras no horizonte C

- CZ - 130-1ó5 cm; textura franco argilo-arenoso.

- Ca - 165c¡n; bolsão de naterial nais intemperizado; textura
argilosa.

- C4 - coleta feita a trado a 200-210 cm; textura franco-argi
1o a renos a.

Os horizontes desenvolvidos sobre o naterial renanejado apre

sentarn aspecto naciço poroso.
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PERFIL HBA 4

Proj eto HBA

Perfil nç 4

Classificação: Latossolo variação .Una Distrófico A moderado

textura nuito argilosa fase floresta perenef6
1ia relevo forte ondulado.

Loca.Iízação: Barranco do lado direito da estrada Ubaitaba -Ma
raú, I kn após a sede da Fazenda Ãgua Boa.

Situação e Declividade: Corte de estrada em área con plantio
de seringueiras, ern terço superior de

elevação com IZe" de declividade.

Litologia e Fornação Geol6gica: Piroxênio-granulitos. Arquea
no.

Material Originário: Produto da rneteorização de granulitos; a

área apresenta indÍcios de tenanejanento.

ReIevo loca1: Forte ondulado,

Relevo regional : Montanhoso.

Erosão : Laminar ligeira,

Drenagern: Ben drenado.

Vegetação Local : Gramíneas.

Vegetação Regionat: Floresta perenef6lia higrófita.

Uso atual: Graníneas e cultivo de seringueiras.
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lÞscrição do Pe rfi I

0-15 cn, bruno amarelado escuro (10 YR 4/4, únido) , b¡u
no oliváceo claro (2,5 Y 5/6, seco); nuito argilosa; no
derada pequena a média granular; duro, friáve1, p1ásti-
co e pegajoso; transição clara e p1ana,

15-45 c¡n, bruno amarelado (10 YR 5/6, únido), brrmo oli
váceo claro (2,5 Y 5/6, seco); nuito argilosa; fraca pe

quena subangular; duro, friãvel, p1ástico e nuito pega-
joso; transição gradual e plana,

BI - 45-70 cn, bruno anarelado (10 YR 5/6, únido), anarelo
oliváceo (2,5 Y 6/q seco); nuito argilosa; fraca pequena
subangular; nuito duro, friáve1, plástico e nuito pega
joso; transição gradual e plana.

BZI - 70-105 cm, bruno arnarelado (10 YR 5/6, únido), anarelo
oliváceo (2,5 Y 6/6, seco); ¡nuito argilosa; fraca nédia
subangular; nuito duro, friável a' ligeiramente fir¡ne,
plástico e nuito pegajoso; transição difusa e plana.

BZZ - 105-180 cn, bruno anarelado (10 YR 5/6, únido), arnarelo
oliváceo (2,5 Y 6/ó, seco); nuito argilosa; fraca nédia
subangular; nuito duro, fírne, nuito p1ástico e muito
pegajoso; transição difusa e plana.

BZ3 - 180-210 cn, bruno forte (7,5 YR 5/6, únido), a¡narelo bru
nado (10 YR 6/6, seco); nuito argilosa;, fraca a ¡nodera
da pequena a nédia subangular; duro, friável, plástico
e rnuito pegajoso; transição difusa e plana.

BZ4 - ZLO-300 cn+, bruno forte (7,5 YR 5/6, úrnido) ; aÍìarelo bru
nado (10 YR 6/6, seco); nuito argilosa; noderada peque

na ä ¡nédia subangular; duro, friáve1 a Iigeiranente fir
ne, plástico e nuito pegajoso.
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- 400 cn+, vernelho anarelo (5 YR 5/6, úmido), arnarelo arer
nelhado (5 YR 6/6, seco); nuito argilosa; rnoderada a

forte pequena a ¡nédia subangular; duro, friáve1 a ligei
ramente firne, nuito pIástico e muito pegajoso'

- 1100 crn+, veÌnelho anarelado (5 YR 5/8, únido), rosete
(7,5 YR 7/4, seco); nuito argilosa; firne, pIástico e

nuÍto pegajoso; rnaterial intenperizado nas não pedoge

' neisado; pontuação b¡anca pouca e pequena.

c1

C2a - 1600 cn+, a¡narelo avermelhado (7,5 YR 6/6, únido), bru
no nuito claro acinzentado (10 YR 7/4, seco); material
alterado e em vias de alteração; 40 a 50% de pontuação
branca; textuÌa silto argilosa.

CZv - 1600 crn+, verrnelho (2,5 YR 5/8, úmido), anarelo averme-

thado (5 YR 6/6, seco); naterial silto argiloso; firne
p1ástico e pegajoso; naterial já totalnente alterado corn

fundo averrndlhado e pontuação branca.

Observações:

Raizes finas cornuns até 105

As let¡as que se seguen ao

servem para diferenciá-1os
(a - anarelo, v - vernelho)

cn e poucas até 210 cn.

índice nunérico nos horizontes C2,

e correlacionam-se as suas,; cores
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PERFIL HBA 5

Proj e to HBA

Perfil nç 5

Classificação: Podz6lico Ver¡ne1ho Arnarelo Equivalente Eutrófi
co Tb textura nuito argilosa fase floresta pe

renefóIia higrófi1a relevo forte ondulado '

Localização: Lado direito da estrada que corta a Fazenda PaI
neirinha, 500 rnetros após a BR-101. A estrada ten
início 2 kn após o entroncanento da BR-101 - Uru

çuca, en direção a Ubaitaba.

Situação e Decllvidade: Topo de encosta con 10% de declivida-
de.

Litologia e Fornação Geológicá: Pi roxêni o -granulitos. Arqueano '

Material Originário: Proveniente da alteração do granulito in
situ.

Relevo Local: Forte ondulado.

Relevo Regional : Montanhoso.

Erosão: Laninar ligeira.

Drenagern: Ben drenado.

Vegetação Local: Pas tagen.

Vegetação Regional : Floresta perenefólia higr6fila.

Uso Atual: Pastagen e cultivo de cacau.
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Descrição do Perfi I

0-30 cm, bruno acinzentado escuro (f0 YR 4/2, úmido),
b¡uno anarelado (10 YR 5/4, seco); franco argilo are
nosa; moderada pequena a nédia granular; duro, friá
ve1, p1ástico e pegajoso; transição clara e pIana.

A3/BI - 30-55 cn, bruno avermelhad.o (5 YR 4/4, únido), bruno
' amarelado (10 YR 5/6, seco); argila, fraca a rnoderada

pequena a n6dia blocos subangulares; duro, friável , plás

tico e muito pegajoso; transição plana e gradual.

Bzt

D
"22

c1

B3

55-80 cn, vernelho anarelado (5 YR 4/6, úmido), verne
tho a¡narelado [5 YR 5/6, seco) ; rnosqueado pouco peque

no distinto arnarelo b¡unado (10 YR 5/6,. únido); rnuito
argilosa; rnoderrlda muito pequena a pequena blocos sub

angulares; duro, fríáve1, p1ástico e rnuito pegajoso;
transição plana e graduaL,

80-120 cm, vermelho a¡narelado (5 YR 4/6, únido), ver
rnelho arnarelado (5 YR 5/8, seco); argila, nroderada, mui

to pequena a pequena blocos subangulares; duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição cLara e plana.

120-160 cm, verrnelho arnarelado (5 YR 5/6, únido), bru
no forte (7,5 YR 5/8, seco), rnosqueado conun nÉdio proe

minente amarelo brunado (10 YR 5/6, únido); argila;
fraca pequena blocos subangulares; duro, friáve1, p1ás

tico e pegajoso; transição plana e clara.

160-ZZ0 cn, verrnelho anarelado (5 YR 5/6, únido), ver
nelho (2,5 YR 5/6, seco); argila; rnanchas de cor ana

relada referente ao naterial em vias 'de intenperiza
ção.
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Observações:

Raízes - finas e abundantes até 60 cn; poucas finas até 1m.

O horizonte A, é antr6píco, apresentando-se revolvido.

O horizonte Ar/B, apresenta un pouco de revolvirnento e canais

com preenchirnento de naterial rico è¡n nat6ria orgânica.

0s horizontes BZt e BZz apresentan. veios de rocha pouco alte
rada,

Fora¡n coletadas várias anostras no horizonte C, sendo a nune

ração usada concernente tão somente, a orden de sequência quan

to a profundídade da anostragern.

C2 - 260 - 280 cn; textura argila.
C3 - 300 cm; textura argilo siltosa
C4 - 380 cm; textura franco argilosa.

C5 - 41.0 cn; textura franco argilosa,

No nívé1 C2 ocorrern canais preenchidos con material rico em

nat6ria orgânica.

A aproxinadanente 3 cn de profundidade foram coletadas e¡n áreas

adjacentes 2 outras anostras: HBA 5a (rnaterial bastante alte-
rado con coloração amarela esbranquiçada) e HBA 5b (naterial
bastante alterado con tonalidade vernelho forte e pequenas rnan

chas arnarelas), Esta segunda anostra encontTa-se mais alterada
que a prineira e assenelha-se ao naterial de origen do perfil
estudado.
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PERFIL HBA 6

Projeto FIBA

Perfil nc 6

Classificação: Latossolo Vermelho Anarelo Distt'ófico textura
rnuito argilosa fase floresta perenefótia higró
fila relevo forte ondulado '

Localização: Estado da Bahia, Município de Uruçuca, lado d!
reito da estrada que liga Uruçuca a BR 101, 3 k¡n

após a saída de Uruçuca.

Situação e Declividade: Terço superior de elevação con aproxi
nadanente 8% de declividade. Barranco
en corte de estrada.

Litología e Formação Geológica: Piroxênios-granulitos. Arquea
no.

Material Originário: Produto da rneteori zação da rocha acirna

citada. A área apresenta indícios de re
mane j anento ,

Relevo 1oca1 e regional:

Erosão : Larninar l igei ra .

Forte ondulado corn elevações de to
pos arredondados e vales en V aberto.

Drenagern: Ben drenado,

Vegetação 1ocal: Past agen.

Vegetação Regional: Floresta perenef6lia higr6fila.



Uso Atual: Pastagen e cul.tura de cacau.

Descrição do Perfil

A1

177

7,5 YR 5,5/6, únido), anarelo oli
; argila; fraca muito pequena suÞ

plástico e muito pegajoso; tran

A3

0-20 cm, bruno arnarelado escuro (10 YR 4/4, únido), bru
no arnarelado (10 YR 5/4, seco); argilo arenosa; rnodera

da pequena a rnédia granular; nuito duro, f i¡rne, pLásti
co e pegajoso; transição p1a¡a e clarla.

20-45 cn, bruno forte (7,5 YR 5/6, únido), bruno anare
lado (10 YR 5/6, seco); argila; fraca nuito pequena sub

angular; nuito duro, friáve1, plástico e nuito pegajo
so; transição plana e gradual .

B1 - 45-70 crn, bruno forte (

vâceo (2,5 Y 6/8, seco)
angular ; duro, friáve1 ,

sição plana e gradual,

821 - 70-95 cm, bruno forte (7,5 YR 5,5/6, únido), arnarelo o1i
vãceo (2,5 Y 6/8, seco); rnuito argilosa; naciça porosa
que se rompe en blocos subangulares nuito pequenos ernui
to fracos; duro, friáve1, nuito plástico e nuito pçgejC

so; transição difusa e plana,

BZZ - 95-135 cn, bruno forte (7,5 YR 5,5/6, úrnido) , anarelo a

amarelo brunado (10 YR 6,5/6, seco); nuito argilosat na

ciça porosa que se ronpe en blocos subangulares mrito pe

quenos e muito fracos; ligeirarnente duro, friáve1 , ¡nrri

to plástico e rnuito pegajoso; transição difusa e plana.

BZS - 135-165 c¡n, bruno forte (7,5 YR 5/6, únido), anarelo a

amaïelo brunado (10 YR 6,5/6, seco) I nuito argilosa; na

ciça porosa; duro, firme, nuito p1ástico e nuíto pegajo
so; transição difusa e plana.
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831 - 165-270 cn, vermelho a¡narelado (5 YR 5/8, únido), arnare

1o aver¡nelhado (7,5 YR 6/6, seco); argila; maciça porg
sa com fraca estruturação ern blocos subangulares; nuito
duro, friáve1, ptástico e nuito pegajoso; transíção pla
na e di.fusa.

B32 - 270-420 cn, verrnelho (10 R 4/8, únido), verrnelho claro
acinzentado (10 R 6/4, seco).; franco argilosa; fraca pe

quena blocos subangulares; nuito duro, friáve1, p1ásti
co e pegajoso; transição difusa e p1ana. Apresenta 2%de

pontuação branca referente a rnateriais em vias de intem
peri z ação ,

Bß - 420-520 cm, ver¡nelho (I0 R 5/6, únido), verrnelho claro
acinzentado (10 R 6/3, seco); franco argilosa; fraca pe

quena blocos subangulares; rnuito duro, friáve1 , ligeira
nente p1ástico e pegajoso. Apresenta Seo de rnanchas bran
cas referentes a nateÌiais em vias de intenperização.

c1 - 650 cn, anarelo avermelhado (5 YR 7/6, únido), rosete
(5 YR 8/4, seco); franco, 20"." de material sofrendo in
tenperização que dã origem a pequenas rnanchas brancas na

massa do solo; duro, nuito friáve1, ligeiranente plásti
co e pe gaj oso .

- 700 cn, verrnelho (10 R 4/8, únido), vernelho claro acin
zentado (10 R 6/4, seco); 20% de nateriais sofrendo pro
cesso de alteração o que dá origen a manchas de cor bran
ca; ligeiranente duro, nuito friáve1, ligeiranente plás
tico e pegajoso.

Observações:

0 horizonte B32 apresenta areia quartzosa grossa cujo teor au

nenta no Bar.

c2
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PERFIL HBA 8

Proj e to HBA

Perfil nc I

Classificação: Latossolo Vernelho Anarelo Distrófico A modera

do textura rnuito argilosa fase floresta perene
fótia hlgr6fila relevo forte ondulado.

Localização: Estado da Bahia, municÍpio de

deixar a BR-101 en direção a

tros ap6s o povoado Ãgua Fria
estrada

Situação e Declividade: Corte en beira
Rio Ãgua Fria)
encosta con 8%

Material Originário: Produto de neteorização
dícios de recobri¡nento
naterial remanej ado ,

Forte ondulado corn

pos arredondados e

I tacaré, 22 kn após
Taboquinhas, 200 ne

, 1a do direito da

e s t ra.da (p16xirno ao

terço superior de

decl ividade.

in situ, corn in
en superfÍcie, por

elevações de to
vales en V aberto.

de

en

de

Altitude: 40 netros.

Litologia s Fornação Geol69ica : Piroxênio-granulitos. Arqueano.

Relevo Local e Regional:

Erosão: La¡ninar l ige ira

Drenagen: Bern drenado,

I

Vegetação Local: Past agen.



Vegetação Regional : Floresta perenef6lia higr6fita

Descrição do Per fi I

A1
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5/6, ú¡nido) , anarelo bru
argilosa; naciça porosa
pequenos subangulares; dy
pegaj oso; transição plana

0-14 cm, bruno arnarelado escuro (I0 YR 4/4, únido), bru
no anarelado (10 YR 5/6, seco); argila; noderada peque

na a ¡nédia granular; nuito duro, firne, pIástico e mui

to pegajoso; transiçâo plana' e clara'

A3 14-35 cn, bruno forte (7,5 YR

nado (10 YR ó/6, seco); ¡nuito
que se ronpe em blocos fracos
ro, friáve1, p1ástico e nuito
e gradual.

B1 - 35-60 cn, bruno forte (7,5 YR 5,5/6, únido), arnarelo brq
nado (10 YR 6/6, secoJ ì nuito argilosa; maciça porosa
que se rompe em blocos fracos pequenos subangulares; du

ro, friáve1, plástico e rnuito pegajoso; transição plana
e gradual ,

821 - 60-120 cm, bruno forte (7,5 YR 5,5/6, únido), anarelo
brunado (10 YR 6/6, seco); muito argilosa; naciça poro
sa; ligeiramente duro a duro, muito friável, plãstico e

nuito pegajoso; transição ondulada e gradual.

BZZ - I20-I95 crn, bruno forte (7,5 YR 5/8, únido), anarelo bru
nado (10 YR 6/7, seco); nuito argilosa; naciça porosa
que se ronpe em blocos pequenos subangulares nuito fra
cos; ligeiramente duro a duro, ¡nuito friáve1, plástico e

nuito pegajoso; transição plana e gradual .

Bß - 195-230 cn, bruno forte (7,5 YR 5/6, únido), anarelo bru
nado (10 YR 6/8, seco); nuito argilosa; naciça porosa
que se ronpe em blocos pequenos subangulares nuito fra
cos; ligeiranente duro a duro, nuito f.ri'avel , ligeira
nente plástico e pegaj oso.
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83 - 430 cn, vernelho âmarelado (5 YR 5/8, únido), anarelo 
l

avermelhado (5 YR 7/6, seco); muito argilosa; duro, friá
ve1, ligeiramente plástico e pegajoso'

C1 - 530 cm, vernelho amarelado (5 YR 5/6, únido), a¡narelo

avernelhado (5 YR 7/6, seco); argila; duro, friáve1,1i
geirarnente plástico e pegajoso; 1+ de naterial em vias
de intenperização que dá pontuação branca à anostra. Há

' tanbén rnosqueado pouco pequeno proeninente verr€lho (2,5
YR 5/8, únido) e anarelo (10 YR 7/8, únido) 

I

CZ, - 600 cn, verrnelho (2,5 YR 5/8, úmido), vernelho claro acin

zentado (10 R 6/4, seco); nuito duro, friáve1' ligeira
nente plástico e pegajoso; Zoø de naterial en proces

so de intenperização que dá pontuação brpnca pouco pe 
l

quena e proeminente.

CZu, - 600 cn, vermelho claro (2,5 YR 6/6, únido) e rosete (5
\R 7/4, seco); naterial de cores diversas (nanchas pe

quenas anatelas, brancas, verrnelhas) ocorrern sobre o
fundo rosete; aproxina darnente 20% de naterial en vias
de intenperização ' 

l

observações i I

Asletra5queseseguenaosÍndicesnum6ricosnohorizonteC,
dizern respeito a sua coloração e tem a finalidade de difec'en
ciar as arnostTas, coletadas en locais diversos.

ì

I

I

1

ì

I
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PERFIL HBÀ ]2

Proj e to HBA

Perfil nç 12

Classificação: Podz6Iico Vernelho Arnarelo Equivalente Eutrófi
co Ta textura rnuito argilosa fase floresta pe

¡enefó1ia hi916fila relevo forte ondulado.

Localização: Estado da Bahia, Município de Uruçuca, 300 ne

tros da sede da Fazenda Javali, localizada a9 kn

de Uruçuca en direção a Taboquinha, lado direito
da estrada.

Situação e Declividade: Trincheira aberta a 300 netros da se

de da fazenda en terço superior de e1e

vação.

Litologia e Fornação Geol6gica: Piroxênio-granulitos. Arquea

no.

Material Originário: Produto de rneteorização in situ.

Relevo local e regional: Forte ondulado corn elevações de to
pos arredondados e vales em V aberto.

Erosão: Laminar l igeira,

Drenagern: Ben drenado,

Vegetação Local: Graníneas.

Vegetação Regional: FloÌesta perenef6lia higr6fita'



A1

A3

B1

Bzt

Bzz
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Descrição do Perfi 1

0-10 cn, bruno anarelado escuro (10 YR 4/4, úmido), bru
no arnarelado (10 YR 5/4, seco); f¡anco argilo arenosa;
rnoderada pequena a mttito pequena granular; 1i geíranen-
te duro, ligeiranente friáve1, ligei.ranente plástico e

ligei.rarnente pegajoso; transição plana e clara'

10-21 crn, bruno anarelado escuro (10 YR 4/4, únído) ,

bruno ama¡elado (10 YR 5/6, seco); franco argilosa; no

derada pequena a n6dia granular; duro, ligeiranente friá
ve1, p1ástico e pegajoso; transição plana e gradual '

2I-35 crn, vernelho amarelado (5 YR 5/6, únido), bruno

arnarelado (10 YR 5/8, seco); nuito argilosai noderada

pequena a n6dia subangular; muito duro, f irrne, p1ásti
co e muito pegajoso; transição plana e gradual .

36-62 cn, vermelho arnarelado (5 YR 5/7, úrnido) , verne

tho arnarelado (5 YR 5,/8, seco); nuito argilosa; nodera

da a fraca pequena a nédia subangular; rnuito duro, fir
rne, p1ástico e rnuito pegajoso; transição plana e gra

dua1,

62-85 cm, vermelho a¡larelado (5 YR 5/7, únido), bruno

forte (7,5 YR 5,5/6, seco) ; nuito argilosa; noderada

pequena a n6dia subangular; nuito duro, firne, pIásti
co e muito pegajoso; transição plana e gradual.

BZz* - 62-85 cn, cor de fundo bruno forte (7,5 YR 5/6, únido),
bruno forte (7,5 YR 5/8, seco) rnosqueado vernelho (10

R 5/8, seco) e anarelo (10 YR 8/6, únido);varpstra cor
respondente ao nível anterior, só que relativa aun b1o

co rochoso nais resistente.



184

B3 - 85 cn+, vernelho amarel ado (5 YR 5/8, úmido), bruno for
te (7,5 YR 5/8, seco); argila; noderada pequena a né

dia subangular; nuito duro, fir¡ne, p1ástico e pegajoso;
naterial ern vias de alteração e jâ alterado; 5% de man

chas amarelo esbranquíçada.

150 cn+, arnarelo brunado (10 YR ó/6,
claro acinzentado (2,5 Y 8/.4, seco);
nosâ; a cor de fundo é resultante de

en pequenas rnanchas; 80? de naterial
perização; coleta com trado.

úni do ) , anarelo
franco argilo are
diversas out ras
ern vias de intem

observações:

Blocos rochosos en superfície e na rnassa do solo, alguns
sofrendo alteração,

Ja



ANEXO B

DESCRTçÃO DAS AREIAS
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LATOSSOLOS

A observação das areias en lupa binocular referente
aos 3 Latossolos estudados rnostrou uma conposição onde domina

o quartzo, a nagnetita, grunos, alén de pequenas quantidades
de plaquetas nicáceas e concreções ferruginosas.

O quartzo é o nineral preferencialnente encontrado,
sobretudo na fração areia grossa, con teores crescentes en di
reção ao topo do perfil, onde o rnineral atinge valores supg

riores a 85"ø.

A magnetita apresenta-se en fracos teores na fração
areia grossa (.5%) aumentando na fina onde chega a atirgir 30.%

(HBA 4) ; apresenta frequentenente as narcas da alteração, prin
cipalnente nos horizontes de profundídade, onde são encontra
das ern nenor quantidade '

os grumos são elementos arredondados de cores esbran
quiçadas, anareladas, avernelhadas e rnesmo 16seos' que ocorrem

ern grande quantidade nos horizontes de profundidade, onde che

gan a atingir 60% (HBA 8) e vão'dirninuindo rapidanente no per
fil até praticanente desapareceren nos horizontes de superfí
cie. São percorridos por uma rede de poros, ãs vezes colori
dos por óxidos de ferro, e se esboroarn quando submetidos a pres

são. São cornpostos por rninerais secundários e conpõen princi
palmente a fraçâo aÌeia grossa,

As plaquetas nicáceas e as concreções ferruginosas são

encontradas en quantidades reduzidas (rnenos de 1å) , sendo es

tas restritas ao solun do Perfil HBA 8 e aqueJ-as aos horizon
tes de profundidade do HBA 6.
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PODZOL I COS

A fração areia dos Podz6licos é conposta por quartzo,
rnagnetita, grunìos, biotitas e concreções ferruginosas.

O quartzo apresenta valores variáveis no perfil, con

os mais baixos correspondendo aos horizontes de alteração ('v10%)

" rpi"r"nt"ndo teores crescentes en direção a superfÍcie onde

atinge tu80% da fração; seus valores são nais significativos na

fração areia gros sa .

As nagnetitas são encontradas en maior quantidade na

fração areia fina; de naneira geral , os valores rnais .,baixos
correspon<lem aos horizontes de profundiddde e os nais eleva
dos ã superfície do solo onde chegam-a atingir 30% (HBA 5). A

alteração deixa rnarcas visíveis nos grãos, particularnente nos

hori zontes de alteração.

A biotita é encontrada en pequena quantidade ao lon
go dos perfis, excetuando o horizonte Cl do Podz6lico Vermelho

Anarelo Equivalente Eutrófico onde os valoles chegarn a atin
gir 50% da fração. No perfil HBA 12, a biotita estã bastante
alterada (aspecto leitoso) e seus teores são nuito bàixos.

Grunos de diferentes colorações, conposiçäes e

nas ocorrem en teores variáveis (5 a 80%) con valores que

cre scem com a profundidade

En superfície sobretudo, são encontradas concreções
ferruginosas conpondo a fração areia grossa, principalnente no

perfil HBA 5 (r,l$) .

for
de
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CAl,lB I SS0L0S

No Camþissolo, as areias são compostas doninantemen

te por quartzo, grunos, nagnetita, QUântidades nuito pequenas

de concreções ferruginosas e micas.

O quartzo ê encontrado ern teores muito fracos em pro

fundidade (.1%) sofrendo aumento em superfície, onde atinge
90% da fração; sua dominância ocorre na fração areia grossa.

A magnetita tem uma distribuição semelhante ao quartzo

no perfil, variando sonente os seus teores (de inferiores a1%

at6 10%).

os grumos acontecem em quantidades elevadas nos

zontes de alteração (superiores a 50% at6 o Cf) sofrendo

créscimo progressivo até a superfície (menos de 5%) ; al
concreções ferruginosas estão presenteS noS horizontes
em quantidades pequenas, assim como raríssimas micas as

ocorrem ern níveis esparsos (C+ e BSù.

hori
de

gumas

AeB
quais
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