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RE S UMO

Para o estudo das caracterÍsticas e gênese dos cam

bissolos e latossolos, que ocorrem na Porção Central da provín-
cia Estrutural da Mantiqueira, foran selecionados onze perfis de

solos e alteração, atém de arnostras cornplernentares.

Foram executadas análises físicas, quírni,cas e mine
ra1ógicas, con enfoque especial na análise microsc6pica dos diver
sos horizontes dos solos e alteração, con o intuito de seguir as
transforrnações mineralógicas e estruturais.

Pode-se afirmar que nas condições de clina únido
da região, a hidró1ise intensa 6 o necanisrno responsável pela for
nação das coberturas pedológicas. No entanto, as pequenas varia
ções clináticas constatadas Ferian insuficientes para explicar a

existência de solos en graus tão diversos de evolução. Sem dúvi-
da, a topografia é o fator principal que condiciona, em linhas ge

rais, a intensidade do processo hidrolítico e, conseqUentenente , a

gênese e a distribuição dos solos nos diferentes setores da re-
gião estudada.

Portanto, em função dos cìiversos compartimentes
geomorfológicos, a região foi subdividida en duas grandes áreas,
de acordo com a natureza dos produtos secundários doninantes e a

organização estrutural do material do soIo.

Os cambissolos das regiões serranas das partes se-
tentrional e central desenvolvem-se "in situ" com una pequena con

tribuição de nateríat renanej ado na parte superficial. Estes so-
los constituen a base de perfis rejuvenescidos pela erosão e a-
p].esentam urna nineralogia tipicamente gibbsÍtica, com uma certa
proporção de minerais interestratificados (biotita - vermiculita
A1) e caulinitâ de baixa cristalinidade. Eles represenltan um es-
tágio de evolução incornpleta, onde o pedoplasma 6 pouco diferen-
te do plasnâ de alteração, com una herança muito grande de nine-
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raj-s pseudonorfos de biotita e feldspato, aLón de produtos ano¡fos
de ferro e alunín io.

Por outro Iado, os cambissolos da parte neridional
da região estudada constituen perfis espessos para solos dessa
classe, sem reserva de rninerais primários alteráveis, tipicanente
cauliníticas, nas que apresentam una quantidade impoïtante de ver-
miculita con A1 interlarnelar. A característica câmbica atribuÍda a

estes solos prende-se a sua fraca organização estrutural. A anáti
se microsc6pica revelou que o plasrna de alteração sofreu urna fra-
ca reorganizaçâo a nível do pedoplasna. Neste caso, o naterial a-
presenta-se e¡ninentemente apédico, onde destacarn-se separações
plásnicas em quantidades e levadas ,

Os latossolos ocupam as posições mais baixas ern re
1ação aos canbissolos e desenvolven-se sobre material transporta-
do das partes nais altas do relevo, não existi-ndo, portanto, urna

relação vertical entre o plasrna de' alteração e o pedoplasrna. Os rna

teriais, já bastante alterados, transforman-se rapidanente e ,apre

sentan una evolução do pedoplasma no sentido da rni cro agre gação , tí
pica do B latossó1ico.



AB ST RACT

The genesis and distribution of canbisols and 1a-

tosols occurring in the Central Pârt of the Structural Province

of Mantiqueira were studied through the analysis of eleven soils
and alteration profites and sone suplenentary sanples'

Physical, chemical and mineral-ogical analysis were

carried out and a special enphasis was given to the microscopic

studies aiming the evolution of the rnineralogical and structural
tTansformations,

Intensive hydrolysis was found to be the rnechanism

responsible for the forrnation of the pedotogic cover, under the

clirnatic conditions of the region. Nevertheless, the slight clína
tic variatíons observed, could not explain the presence of soils
with different evolution clegrees. Undoubtly, the topography ís

the nain factor, which accounts for the different intensities of
the hydrolitic process and consequently fol the genesis and dis-
tribution of the soils in the different parts of the studied re-
gion.

On the basis of the various geonorphological con-

partments, the ïegion was subdivided into two nain areas' accord-

ing to t-he nature of the dorninant secondary products and the

structural organization of the soil mateiial'

The canbisols from the highland of the northern

and central parts were developed "in situ" with a slight contri-
butionofreworkedmaterialonthesurface.Thesesoilsconstitu-
tethelootSoferodedprofiles'andcontainrnainl'ygibbsite,and
a certain amount of interlayred ¡ninerals (Al - biotita - vermicu-

lite) and poorly crystallized kaolinite' They represent an in-
complete evolution state, h¡here the pedoplasna is slightly dif-
ferent as compared to tlìe alteration plasma whi ch contains pseudo

morphic minerals of biotite and feldspars, as wells as iron and

a lunin i urn arnorphous naterial.
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0n the other hand the canbisols from the southern
part of the studied region present profiles that are thicker than
ordinary soils of that category, These soils have no weatherable
prinary rnineral-s and are typíca1 kaolinitic showing a .considera-
bIe a¡nount of vermiculite with interlayer aluminium. In this case,

the material is apedic with a, l-ot of plasmic separations.

The latosols, ocurring in the lower parts as

conpared to the ca¡nbisols are developed from transported material
and consequently there is no relationship betv/een the pedoplasma
and the alteration plasrna. The material originally well altered,
change rapid1y and show a pedoplasnic evol-ution towards the nicro
agregatíon which is typical of the latosolic B horizon.
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INTRODUÇÃO

0 acervo de dados a respeito dos solos brasileiros
pode ser considerado bastante expressivo,o que já permitiu, inclu
sive, a elaboração de urn mapà geral de distribuição de soJ.os, na
escala 1: 5.000.000 (EMBRAPA/SNLCS, 1981).

Contudo, apesar de elevado número de publicações
especializaáas, alguns aspectos de grande írnportância, principal-
nente sobre a alteração e pedogênese dos solos, têm sido pouco a

bordados.

0 problena torna-se particularnente complexo, quan-
do solos pertencentes a classes distintas, nos diferentes siste-
rnas de classificação de solos, apresentan características conuns,
o que dificulta sua identificação e distinção.

A ocorrência de cambissolos associados a latossolos
em determinadas regiões do Brasil constitui, sen dúvida, um pro-
blema no contexto pedológico que carece elucidação.

Esses so1os, que ocorren de rnaneira generalizada ern

quase todo o B¡asi1, ocupan uma parte inportante da região sul e

sudeste. Por esta 'razão, a Porção CentTal da Província Estrutu-
ra1 da Mantiqueira constitui uma região altanente propÍcia para o

desenvolvirnento de urna pesquisa, onde se pretende realizar un es-
tudo das caracteïísticas e gênese desses solos'

Na presente pesquisa, con a finalidade de caracteri
zar e correlacionar os processos responsáveis pela forrnação e dis
tribuição desses solos nas paisagens da região, foi ¡ealizado un

trabalho sistemátíco en diferentes escalas (paisagen, perfil e a-
nostras) , visando a coleta de inforrnações sobre os processos que

interagiran na gênese dos solos.

Díversas cxcursões de carnpo a diferentes áreas da

região escolhida para o estudo, facilitaram a compreensão da gêne-
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se e distribuição dos solos nas diferentes paisagens. Nesta fase,
forarn realizadas as descrições rnorfolõgicas dos perfis de solos
e coletadas diversas amosttas de soLo, alteração e rocha, nos
quais forarn processadas aná1ises físicas, quínicas, nineralógicas
e microscópicas, que permitirarn atingir os objetivos acima pro-
postos.

Con o intuito de propo¡cionar ao

nento progressivo da ¡natéria ern desenvolvinento,
divi dido da seguinte maneira:

Leitor um conheci
o trabalho foi

a pz,ine'iz'a pante foi consagrada a uma nã.pida ne-
uisão da bibLiografia, onde os soLos for()m conceituados; a um bre
üe estudo do meio natunal, e aos mate?iais e mátodos ul;íLizados
na p es qùis a;

- a segunda paîte compoztta o estudo norfológico(ma
cro e micyoscópico) dos diuez,sos soLos;

- na teyceita parte, foran abordados os dados ana-
Líticos ( resuLtados e discussões);

- finalnente, a quaz,ta. pat'te foi consagz.ado a una
íntenpz,etação geraL de todo o conjunto, ô que poss¿biLitou a eLa-
boração das conclusões fin ais.
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PRIMEIRA PARTE

CAPfTULO I - OS SOLOS ESTUDADOS

I. CONCEITOS BÃSICOS

Do ponto de vista taxonônico, os cambissolos cor-
respondern a solos corn horizonte B incipiente ou cânbico (sinilar
a "carnbic horizon", conforme Soil Taxonony - ES'IADOS UNIDOS,1975)

e co¡n baixa relação textural entre A e B, nornalrnente inferior â'

1,5. Por outro lado, os latossolos, geralrnente associados, corres
pondern a solos con horizonte B latossólico (similar ã parte não

hidrom6rfica de "oxic horizon", conforne Soil Taxonony - ESTADOS

UNIDOS, op. cit. ) ,

En geral, estas duas classes de solos apresentam
características distintas e, at6 certo ponto, antagônicas, herda-
das dos processos pedogen6ticos. No entanto, em deterrninadas si-
tuações, esses solos podern apresentar características bastante si
milares, tornando-se difÍciI a sua distinção. Este fato é con-
provado pela presença de unidades de napeanìento, ern diversos le-
vantanentos c1e solos ¡ealizados no Brasil, onde as unidades são

constituídas poï tipos internediários entre canbissolo com argi
la, de atividade baixa (Tb), e latossolo, com predonínio de um ou

de out¡o.

A distinção entre as duas classes de solos foi es-
tabeleci.da corn base nas caracte¡ísticas do horizonte B diagnósti-
co, visto que ambas apresentam solos com fraca diferenciação tex-
tural entTe A e B, Portanto, o )rorizonte B incipiente ou câmbico

pode apresentar características morfológicas semelhantes a un B

latossólico, diferindo deste por aplesentar um ou ¡nais dos se-

guintes requisitos, conforme BRASIi, (1979) :

capacidade de troca de cátions, ap6s correção pa
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gráfico ou regressão (BENNEIvIA 
'

de argi la ;

- relação rnoleculat SiOZ/AIZO3 (Ki) deterrninada na

fração argila ou terra fina (< 2nn), rnaior que 2'2;

- presença de 4% ou mais de ninerais prinários cu-

ja resistência ao intenperisno seja ¡nuito baixa' baixa ou nédia

(feldspatos, biotitas, etc) e/ou 6% ou rnais de rnuscovita ' deterrni

nada na fração areia (porén referidos ã te¡ra fina < Zmn) ;

retação silte/argila igual ou superior a 0 '7
for n6dia, e igual ou superior a 0,ó quando argi

- pode apresentar 5% ou naís do volurne total

horlzonte, con estruturas da rocha original'

OCORRÊNCIA NO BRASIL

Os latossolos são os solos rnais freqtlentes no ter-

ritõrio brasileiro, nornalnente ocupando grandes extensões ' Ocor

rem en todas as situações clináticas, encontrando-se de norte a

su1 do país .

El.es são encontrados associados a quase todos os

tipos de solos não hidronórficos, especialmente podzólicos' e' en

algumas situações, ocolïen associados a canbissolos'

Os canbissolos apresentam ocorrência generalizada

em várias regi.ões clo Brasil, entretanto' sua maior expressão car

tográfica é limitada a cleterrninadas áreas' Trata-se de uma classe

de solos, cuja evolução é incornpleta' Por esta razão possuem una

grande varledade de caractelísticas inerentes ao naterial de ori-

gen e ãs condições rno¡foclináticas das áreas onde se desenvolven'

Segundo o Mapa de Solos do Brasil (EMBRAPA/SNLCS' 1981) ' estão

do
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distribuÍdos preferencialmente em duas zonas e ocorrem normalmen-

te associados aos latossolos '

A primeira dessas áreas encontra-se na Região Nor

deste, onde, sob clirna semi-árido, a hidrólise é parcial, concitt

zindo ã transfornação incompleta dos rninerais das rochas, o que

possibilita a fornação de solos pouco desenvolvidos, do tipo cam-

bissolo. De rnaneira g1oba1 e sinplificado, pode-se dizer que os

cambi.ssolos do Nordeste, en quase sua totalidade, são desenvolvi-
dos a partir de calcários de idade cretácica (Chapada do Apodi

- RN/CE) e de rochas do Grupo BanbuÍ, especialnente calcários e

a¡dósias que se distribuem em vastas áreas dos Estados da Bahia,

Sergipe e Minas Gerais. Em menor escala, granitos e gnaisses cons

tituem litologias que tarnbén participan na formação desses so1os.

Nessas áreas, os ca¡nbissolos são quase sempre de

â1ta fe rtilì.clade natural e apresentam boa resel.va de minerais pri
mários alteráveis, principalrnente quando desenvolvidos a paltiT
de granito e gnaisses. Apresentam coloração ave¡rnelhada, ocoll.en-

do tanbém as cores vernelho-arnareladas e até anareladas. Devido

ao clirna que provoca a rápida destruição da natéri-a orgânica, es-

tes solos são pouco humíferos.

A segunda área encontra-se nas Regiões Sul e Sudes

te, onde os carnbissolos ocorren sob condições frias de altitudes
elevadas do sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e,prin
cipalmente , Paranâ, Santa Catarina e Rio Grande do Sul' AÍ predo-

minam os cambissolos de coloração brunada, de baixa fertilidade
natural e nornalmente húmicos. Nessas zonas existe una evolução

toda especial, provavelnente influenciada pelo clina e pela pre-

sença da natéria orgânica en grande quantidade ' Assim' tem-se,por

um lado, una alteÌação rápida de deterninados ninerai-s primários '

e, poT outro 1ado, a perrnanência de rninerais parcialnente altera
dos (pseuclonorfos) , que fican ¡nais ou menos residuais nos perfis
de solos.

Alén dessas duas áreas principais ' ocorrências es-

parsas e de menor expressão de carnbissolos são observados no ter-
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ritório brasiLeiro.

Na Região Norte, os cambissolos não encontram con-
dições propícias para seu desenvolvimento, sendo, portanto, res-
trítas suas ocorrências. Apenas no Estado do Acre, sobre argili-
tos, encontra-se una área bem representativa de canbissolos asso-
ciados a podzó1icos, anbos corn argila de atividade alta (Ta). Is-
to pode ser explicado pela ação da litologia cono fator preponde
rante na formação desses solos, nuito ernbora o clima seja favorá
vel ã formação de solos mais evoluídos.

' Outra ocorrõncia de menor importãncia situa-se no
Brasil Central , especialnente nas proxirnidades do Ðistrito Fede
raI As litologías são represenl-adas, neste caso, por fílitos,xjs
tos, rnicaxistos e ardósias, que contribuen para a formação de carn

bissolos de baixa fertilidade natural e solos intermediários pa-
ra latossolos.

3, RËVISÃO DA I]]BI,IOGRAFIA

Urna rápida revisão da bibliografia existente nos-
tra que, das duas unidades de solos escolhidas para este estudo
comparativo, a dos latossolos 6, sern dúvida, a rnais ben conheci-
da dos pedó1ogos brasi. Ieiros.

Ern prineiro 1-ugar, deve-se citar as ol>servações
feitas pela própria Conissão de Solos (BRASIL, 1960). Os latosso
los foram considerados solos velhos e de difíci1 relação corn o

substrato geolõgico. Estudos posteriores levaram a definí-1os co-
mo desenvolvidos sobre materiais retrabal.hados (BRASIL, 1962).

Quanto aos cambissolos, a primeira referência que

se tem notícia no Brasil deve-se a HARDY (1959), en que o autor
refere-se a "yellow latosols" no Estado de Minas Gerais, desenvol
vidos a partir de filitos da Série Minas. Mais tarde, no levanta-
nento dos solos do Estado de São Paulo, estes forarn denoninaclos
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"So1os de Campos de Jordão" (BRASIL, op.cit.).

A denorninação cambissolo, dada para solos con B in
cipiente ou "carnbic horizon" (ESTADOS IJNIDOS, I975), foi pela
prineíra vez uluíIizada para deterninados tipos de so1os, que ocor
rem na Chapada do Apodi - RN/CE (BRASIt, 1971). Naquela ocasião,
os solos en questão, assemelhavarn-se aos latossolos que ocorrem
associados, diferindo, entTetanto, pela maior capacidade de tTo-
ca de cátion (CTC > 13 meq/100g de argila), pela alta relação sil
te/a'rgi:1a e, por vezes, pela presença de carbonato de cá1cio 1i-
vre en sua massa.

Posteriornente, vários trabalhos foram executados
en todo o Brasil, destacando-se os realizados pela Comissão de

Solos, atual Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de So

1os (BRASIL,1976, 1977, 1978, 1979, 1980a e 1980b). Nas Regiões

Su1 e Sudeste, destacan-se, al6rn de outros, os trabalhos de MELFI

(1967), CERRI (1974 e 1979), 0LIVEIRA et alii (1975 e 1976), QUEI

ROZ NETO (197s), CARVALHO (19i6), PoTTER (L977), PoTTER 6 KAMPF

(1981), KAMPF q SCHWERTMANN (1983a),MoDENESI (1980 e 1984), MODE-

NESI et alii (1982) e ANTONELLO (1983).

QUEIROZ NETO (1975) lez várias considerações a res

peito da gênese dos solos do Planalto Atlântico, porén sen aten-
tar para as relações existentes entre os cambissolos e latosso-
1os. O autor comenta, entTetanto, que sol-os con B latoss6lico en-

contran-se sobre superfícies de erosão Plio-Pleistocênicas e de-

senvolvem-se sobre matetiais retrabalhados em discordância com o

substrato geológico.

Con relação aos solos denorninados latossolos fase

rasa no Estado de São Paulo (BRASIL, 1960), o autor salienta a

presença de micas en quase toda a extensão do perfil, sobretudo

no horizonte B, e afirma que a relativa abundância desse mineral
contraria uma das condições básicas para definir os perfis corn B

latossótico ausência de ninerais prirnários alteráveis IBRASIL

op.cit.; BËNNEÌv{A, 1963). Justificando esta presença, levanta a

hipótese de tratar-se de naterial retrabalhado de origen mista,
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parcialmente provenientes de latossolos nuito evoluídos, con edi-
ções, ern naior ou nenor grau, de material pouco alterado das ve¡-
tentes. Assin., estes solos seriam catacterlzados co¡no carnbisso-
1os.

Para CERRI (1979), os latossolos tanbém são desen-
volvidos de rnateriais retrabalhados e apresentan uma história evo

lutiva muito conplexa.

Corn relação aos carnbissolos, o autot observou que

os mesmos ocupan posições topográficas nais elevadas e de relevo
forte ondulado. Salienta,ainda, que estes solos constituen a ba-
se de perfis rejuvenescidos pela erosão nas regiões de clirna quen

te e úrnido. A erosão dos horizontes superficiais expôs os hori-
zontes profunrlos e nais ricos em rninerais pri-rnários pouco altera
dos. Este processo explicaria, então, a presença de solos pouco

espessos a rasos situados próxinos de solos profundos (latossolos
e podzó1ícos), sobre o mesno tipo de rocha, clima e vegetação.Por
outro lado, nas regiões de clima seni-árido, representan solos en

equilíbrio com as condições bioclináticas atuais.

o estudo das características e gênese de cambisso-
1os e latossolos que ocorrem associados, embora de grande interes
se no desenvolvimento atual de conhecinento dos solos do Brasil,
não tem sido alvo de trabalhos nais detalhados. Portanto, raras
são as pescluisas que tlatan do assunto.

RODRIGUES E SILVA (1977) estudou a gênese desses

sol,os em região semi-árida, desenvolvidos sob¡e calcário do Gru-

po Banbuí. O autor constatou que o princlpal processo de forma-

ção dos solos é baseado no mecanisrno de alteração pelicular e ern

massa (insovolune) do calcário, seguida de uma lenta e progressi
va dissolução dos carbonatos, com posterior elininação pelas 'a-

guas de drenagem e gradual acunulação de resíduos não carbonata-
dos, ,Após a rernoção dos carbonatos e evacuação lenta e progressi
va das bases, teria havido una transfornação dos minerais argilo
sos de estrutura 2:l (esnectitas) para caulinita. Observou ainda

que, quando o calcário é rnaciço e duro e de baixa absorção capi-
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1ar, a aLteração é do tipo pelicular e tem-se a forrnação de latos
solos. po¡ outro 1ado, quando o calcário apresenta-se estratifica
do e em posição sub-vertical, a alteração é do tipo isovolune ou

em massa, originando carnbissolos.

Em clirnas únidos e frios de altitudes elevaclas 
'

POTTËR (Ig71) estudou os cambissolos e latossolos no Rio Grande

do Su1, e mostrou que existe uma pedogênese especial sobre rioda-

citos. A alteração atua de rnanei¡a intensa em certos minerais' os

plagioclásios se transformam diretanente en gibbsita que' Poste-
riornente, pode recornbinar-se con a sílica pra forrnar argilo-mine

rais 1:I (caulinitas). As rnuscovitas são resistentes nesse ambien

te, e , nolnalnente, perrnanecem na massa do solo ' e as l-riotitas
transfolînan -se em minerais 2:1 cloritizados e minerais interestra
ti ficados .

OLIVEIRA et a1i.i (1975) e 1976) constataraln qrre

os carnbissolos e latossolos das áreas de altitudes elevadas da

Região Sudeste apresentan sinais de una atividade peclogenética

muito intensa, traduzida pela baixa saturação de bases e por una

mineralogia representada essencialnente por cauLinita e gibbsita'

Aparentenente, os perfis analisados apresentan características
norfológicas e analíticas que chegam a confundir-se' Entretanto'a

mineralogia da fração areia fina apresentou teores de feldspatos

superiores a 5% nos canbissolos' Estes resultados ' de certa for-

ma antagônicos ãqueles da aná1ise química e da rnineralogia da

fração argila, podern refletir una ação pedogenética nais branda'

a ponto de perrnitir a ocorrência cle ninerais primários facilmen

te internperizáveis.

De maneira geral, os cambissolos de altitudes eÌe-

vaclos são clenominados carnbissolos brunos (BRASIL ' 1980b) ' devido

a sua coloração brunada no horizonte B incipiente' Esta coloração

está ligacla ã presença do ferro que se encontra sob a forna de

goethita, principalnente na parte superficial dos perfis (P0TTER

q KÄMPF, 198r)'

KAMPF f, SCHWERTMANN (1983b) estudaran as relações
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entre óxidos de ferro e a cor em solos cauliníticos do Rio Gran-
de do Sul , e entre os solos estudados estavam incluídos os latos
solos e canbissolos. 0s autores conclui¡an que "a cor desses so-
1os é determinada pelo tipo de óxido de ferro e, principalmente,
pela concentração de hematita. 0s natizes, 3,5YR úmida e 6,2SyR
seco, perrnitem separar esses solos ern classes nineralõgicas hema
títicas e goethíticas, com base respectivamente num quoc j-ente
Hematita/Hematita + Goethita > 0,4 e < 0,4".

A relação ferro livre / fe'r'ro tota1, que dã una
id6ia do grau de evolução, foí estudada nestes solos por RODRI -
GUES ll SILVA (1977) e RODRIGUES E SILVA et alii (1984). Os auro
res encontraranì uma relação FeU/Fea variando de 0,60 a 0,94, sen
do os valores nais altos para os latossolos, O quociente eleva-
do para os cambissolos foi explícado pela ausência de minerais
primários contendo ferro na sua estrutura,

Segui.ndo a mesrTìa linha de pesquísa, KAMPF & DICK
(1984), estudando os óxiclos de ferro em cambissolos brunos, apïe
sentan um quociente de FeU/Fea variando de 0,48 a 0,71, indican
do a presença de ferro nos silicatos prirnárì-os. Esses índices,
segundo os autores, serian inferiores aos observados ern horizon-
tes B latossó1icos, que estão entre 0,85 e 0,99 (KAMPF, 1981).

Corn relação ao estudo das alterações superfi-
ciai s, desraca-se o trabalho de DELVIGNE [1965). No Brasil, uma

nova etapa foi iníciada por MELFI (1967) ao compaÌar perfis so-
bre rochas ácidas e básicas. Recentemente, PEDRO q MELFI i1993)
utilizaram o conceíto de grau de alteração, tendo en vista que
trabalhos anteri.ores, de I{ARRASSOWITZ (1926) e PEDRO (1964 e

1.966), só consideravam o tipo de aJ.teração. Esse novo conceito
torna-se muito irnportante, pois consì.dera a quantidade de mine-
rais deconpostos durante a evolução, vital no desenvolvimento do

p rescnte traba lho cle tese.

Ainda sobre eLlteração, partj-cularmente sobre ro
chas alcalinas, deståca-se o trab¿rlho de MELFI q CARVALHO (1983)

que abordaran o processo de bauxitrzação e f i zerarn consideraçóes
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sobre o referido processo. A fornação da bauxita a païtir da ro
cha alcalina ó um processo direto. A gibbsita é fornada diretamen
te dos ninerais prì,mários, sem passar por urn estágio argiloso in-
ter¡nediário, .A caulini zação é, ern geral , um processo ativo na a1-
teração dessas rochas, indicando urn equilíbrio da caulinita coûì
as condições ambientais presentes. Por outro 1ado, a bauxitização
corresponde a uma evolução passada. No presente, na naíoria dos
casos, as bauxitas estão sendo destruídas. Apenas ern situações es
pecj-ais de relevo que favorecem una lixiviação nuito forte, a bau
xitização ainda ó um processo ativo, Assin, pode-se ter perfis
gibbsíticos nos topos e perfis con horizonte argiloso (cauliníti-
co) interrnediár j-o entre a rocha fresca e o naterial bauxítico,

0 estudo de váríos perfis ao longo de uma toposse
qtlôncia no maciço alcalino de Passa Quatro permitiu verificar as
relações entre os doís tipos de perfis e conpreender sua gênese,
Nas partes altas e íngremes da topografia, as condições de drena-
gem possibilitan o desenvolv j-tnento de um manto bauxítico, des-
provido de horizonte a.rg j-loso. Já nas partes mais baixas do rele-
vo, as condições de drenagem nenos pronunciadas, ali.adas ao apor-
tr' de síìica por migração lateral. promovem a evolução de um man-
to caulinítíco. Sendo este material rnais imperneáve1, sua forma

ção retarda a circulação das soluções e serve de obstácu1o
migrações seguintes, fazendo com que o limite caulinita/ gibbsita
retnonte em direção ao topo e provoque o aparecimento de perfis to
pogrãficos com bauxita no topo e argila na base. E eviclente que

nestes perfis o proces.so de evolução 6 a caulinização, que tende
a ganhar as partes nais altas do relevo. Portanto, nestas situa
ções de planalto, o nanto caulinítico é que se encontra ern equi-1í
brio com as condições ambientais, enquanto a bauxitização regride
no espaço e encontTa-se Ìestrita ãs zonas rnais íngrernes do rele-
vo.

ANTONELLO (l-983), estudando a gênese de uma seqüên
cia de solos no maciço do Itatiaìa, verif icorl que os solos menos

desenvolvidos (canrbissolos) ocupan as cotas nlais elevadas do rele
vo, enquanto os rnais evoluídos (latossolos) são encontrados nas

partes mais baixas. Constatou também a presença de feldspato, ne-



fel.ina e bíotita nas frações
soLo, o que ven ratíficar a

na fornação desses solos.
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areia do ho¡izonte superior do latos
id6ia de retrabalhamento de naterial

CAPITULO II - ESTUDO DO I.IEIO FfSICO

A Porção Central da Província Estrutural da Mantí-
queira foi selecionada para área de estudo, tendo en vista a ocor

rência generali.zada de canbissolos associados a latossolos.

Esta constitui, sem dúvida, una região altamente
complexa, onde a natùTeza geornorfológica e bioclinática acarreta
um desenvolvinento de processos pedogeoquírnicos bastante particu-
1ares.

1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÃFICA

A Província Estrutural da Mantíqueira, definida
por ALMEIDA et alii (f977), localiza-se ao longo da Costa Atlânti
ca, a sul do paralelo 15e S, estendendo-se até a fronteira corn o

Uruguai. Ocupa una área de 450.000 kmz, confrontando-se de um la-
do com as bacias costei-ras e a nargem continental erdo outro, com

as províncLas Tocantins, São Francisco e Paraná (Figura I) ' A Por

ção Central cìa ProvÍncia Estrutural da Mantiqueira, área de estu-
do do presente trabalho, é balt-zada pelos neridianos ðe 42e e 49c

N e pelos paralelos de 22p e 26ç S (Figura 2).

ESCOLI.IA DOS PONTOS DE ESTUDO

Os conhecimentos iniciais sobre a região foram ad-

quíridos através da bibliografia especializacla. Após vá¡ias excur

sões no canpo, pôde-se ter uma ídéia geral dos solos e de sua dis



Figr,rra I - ProvÍncias e strLì1,ura.is do Brasil. Legonda: I. Rio Bran
" co;2.'lapa1ós; 3. São Francisco; 4' Tocantins.; 5' 

^Mantíoueira:'o' Borborema; 7' Anazônia, 8' Parnaíba; 9'Pa
ratiá; rO. Província Costeira e Margern Continental ' (AL=
MEIDA et a1ii, 1981).

,4re a da Porção Central
tiqueira.

Irigura da Província Estrutural da Man-
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tribuição nas diversas paisagens da regiao,

A seleção das áreas de ocorrõncia de canbissolos e

latossolos obedeceu a alguns c¡itérios considerados impoïtantes.

O prineiro, diz respeito a altitude. Como á sabido,
nessa região, cambissolos ocorrem de forma isolada ou associadas
a latossolos, preferencialmente em altitudes superiores a 750 ne

tros. Por esta razão, foram desprezadas as áreas situadas abaixo
desta cota,

' O segundo, corresponde a variação da litologia, ten
do sido escol.hidos locais com solos formados sobre diferentes ti-
pos J.itotógicos. Com este critério, objetivou-se urna melhor carac
terí z ação dos processos pedog.eoquímicos.

Assim, foram selecionadas as seguintes áreas (Figu
ra 4):

a. Serra do Maz, - Nesta importante serra, foram se

lecionadas duas áreas: a primeira, localizada na Serra clos tlr-
gãos, próxima ã cidade de Nova Friburgo-RJ; e a segunda, no topo
do PIanalto da Bocaina, próxirno ao linite estadlral entre SP/RJ;

b, Sev,z.a da Mantíqueii.a - Nesta serra, foi selecio
nada apenas uma área, situada no alto do rnaciço alcalino do Itati
aia, nas proximidades do Parque Nacional do Itatiaia - RJ;

c. PLanalto de Campos do Jordão - Nas proxímidades
da cídade de Campos do Jordão - SP, foram selecionadas duas â-
reas: uma na porção nlais alta do p1analto, vizinha ao Pico de Ita
peva; e olltra na l¡orda do mesnro, e¡n níve1 altinétrico nais bai-
XO ;

ð. IrlanaLto do ALto Rio Turùa ou Prímeiro Planalto
Paranaense - Neste platlalto, :foram selecionadas duas áreas: a pri
meira, Serra Negra, próxima ao linite estadual entre SP/pR; e a se

guncla,no municíp1o de Campina Grande do Sul-PR, próxima a Serra



da Graciosa;

A área seleci-onada
ximidades da ci dade

3. GEOLOGIA
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PLanaLto do Guapiara ( Sev'ra do Pat,anapiacaba) -
situa-se na parte sul deste p1ana1to, nas pro-
paulista de Apiaí.

As principais estruturas geológicas da região fo-
Tam delilìeadas no Proterozóico-Superior, nelas estando incluídos
tratos geológicos mais antigos.

As litologias que cônstituen os nateriais de orí-
gern dos solos estudados estão engtobadas nas unidades geotectôni-
cas esquematizadas na figura 3, segundo HASUI 6 FONSECA (198I).
Destas serão descri.tas apenas as relacionadas com os perfis estu-
dados e de interesse rnais direto ao contexto da pescluisa.

A ConpLero Costeiro - Engloba dive¡sas unidades

e conjuntos heterogêneos que têrn urna grande representatividade na

área. Ê, constit,uído por rochas das fácies anfibolito alto e granu

1ito, que sofrerarn rnignatização e granitização em graus variáveis

Seís dos perfis dos solos estudados, são desenvol

vidos a partír de rochas pertencentes a esse conplexo:

- Na região da Serra dos Órgãos ' nas proximidades

da cidade de Nova Fríburgo-RJ, tem-se os perfis NFl(*), NFZ e NF3'

1-odos desenvolvÍdos a partil de migrnatitos desse complexo, onde

destacam-se os de paleossorna rico en biot j-ta e xisto;

No Planalto da Bocaina apenas um perfil (PBf )

(*) A síg1a clos perfis é explicada no Capitulo II (Materiais e Mé

todos).
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Figura 3 - Distribuição das unidades geotectônicas da Porção Cen-
' tral da P¡ovÍncia Estrutural da Mantiqueira:

1, Complexo Costeiro 2. Faixa de Dobranentos Apiaí; 3. Faixa de

Dobranent.os São Roque; 4. Maciço de Guaxupé; inclui os Grupos Arn

paro (4a) e Paraíba do Su1 (ab); 5. Complexo Juiz de Fora; 6.

As Coberturas Cenozóicas; 7, Suítes Alcalinas. (HASUI Ê FONSECA

op.cit.).

foi escolhido para o estudo. No carnpo, a rocha profundanente al-
terada parece tratar-se de um nigrnatito corn paleossona muscovíti
co I

- Na parLe sul da área em estudo, no Municipio
de Campina Grande do Su1-PR, os dois perfis (CS1 e CSZ) estuda
dos são desenvolvidos a partir de migmatitos que pertencen a es-
se comp 1e xo .

Faíæa de DobTamentos Apíaí - Esta faixa 6 forna-
da pelas seqtlências metassedimentares e matavulcano-sedinentares

4zo
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do Grupo Açungui, que são cortadas por diversos "stocks" e batóli
tos graníticos' Os rnetanorfitos estão expostos no leste paranaen-

se e no su1 de são Paulo, com predominância de filitos e xistos,
bem cono intercalações de calcárj-os, dolomitos, rochas calcossili
cáticas, netabasitos e gnaisses. Trata-se' portanto' de un pacote

es sencialrnente metassedirnentar.

Sobrq estes netassedimentos foram selecionaclos

<1ois perfis: o SN1 locallzaclo no topo da Serra Negra (pr6xi'mo da

di.visa SP/PR), desenvolvido sobre xistos, pertencentes ao Comple-

xo Turvo-Cajati (sILVA q ALGARTE, 1981); e o AP1 desenvolvido so-

bre filitos, localizado nas proximidades da cidade de Apiaí-SP'

Macíço d.e Guarupé - Este maciço compreende em

seus domínios os cornplexos Varginha-Guaxupé, Canpos Gerais' Silvi

, anópo1is e os Grupos Arnparo e Paraíba do Sul, sendo este ú1timo

escolhido paxa 'area de estudo.

O Grupo Paraíba do Sul , litologicamente ' é forrna

do por urn conjunto predornínante de rochas gnáissicas e rnignatíti-
cas estronatíticas, e de outras estTuturas variadas ' associadas a

migmatitos c ornp le xo s (remigrnatizados) '

Sobre rnigrnatitoé e gnaisses do Grupo Paraíba do

Sul da região de Campos do Jordão, foran estudados dois perfis
(CJl e CJ2) .

Suítes ALcalinas - Conpreendem os rnaciços de lta-
tiaia e Passa Quatïo, que estão Iocalizados na convergência do

tríplice limite estadual entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de

Janeiro. Corn urna área aproxirnada de 330 km' (PENALVA ' 1967) ' o ma

ciço de Itatiaía a1.cança grandes elevações na região' sendo seu

ponto culrninante, o Pi"co das Agulhas Negras corn 2'787 metros de

altitude.

Esses macíços são representados por rochas ígneas

mai-s jovens,pertencr'olltes ã evolução rneso-cenozóica da região'

se alo j ara¡n discordantenente em relação aos complexos e Bru:
bem

que
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pos anteriormente citados ou descritos' Compreendem ' principalnen

te, nefelina-sienitos, quartzo-alcali-sienitos e alca1i-granitos'
coïtados por diques não individualizados de natureza fonolítica e

tinguaítica (PEN,A.LVA, oP'cít' )'

Na região de Itatiaia' sobre rochas classificadas

como nefelina-sienj.tos foi estudado apenas um perfil (AI1 )'

As características concernentes a conposlçao mlne

ralógica, textura e estïutula das rochas que constituen os mate

riais de origem dos solos, encontram-se descritas no Anexo I (C -

Descrição nicroscóPica)'

4 - CI,IMA

A região,em urn todo, apresenta uma grande comple-

xidade clinãtica, por se tTatar de una ârea de topografia nuito a

cidentada. Entretanto, as áreas escolhidas para estudo aPresen

tam certa homogeneídade de clina' que pode ser explicada pelo fa-

to das mesnas estaren situadas em cotas topográficas elevadas 
'

norrnalnente enl-re 750 e 2'000 netros'

De naneira simplifícada, as áreas apresentan ca-

racteristicas que podern ser enquadradas nos seguintes tipos cLimá

ticos, esquenatizados no Quadro 1, segundo NIMER (1979) '

A análise deste quadro pernite tecer as segul-n-

tes considerações quanto aos tipos climátícos e suas relações corn

as diversas áre as ;

Tl'opicaL Mesotórmico tsr'ando úmido' com lL a 2 me-

ses seco.s ou super-úmid'o sem seca - Cornpreende as superfícies eIe

vadas da Serra do Mar e Planalto da Bocaina' com clirna en que pre

doninan tenperaturas anenas durante todo o ano (rnédi'a anual en-

tre16-1tÌçC)quesãoc]evidasprincipalrnenteaorografia'
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Classificação Climática Segr-ndo

NIMER (1979)

Serra dos Õrgãos-

Nova Friburgo- RJ

L 100 m

Pla¡ralto da Bocai

na - RJ/SP.

2.000 n

Alto do Ttatiat a'
tu.

2. 199 :r

Serra Negra - SP

950 n

Apiaí - SP

930 n

r.s06,8

1.673,0 16ç C

1.902.0

r. 324 ,0

Tropical lrþsotérmico Brando su-

per-úmido, sen seca

Tropical lrbsot6rmi co Brando úmí
l7'6ec do, com 1 a 2 meses secos

z .359 .3

Pl¿uralto de Campos

de Jo¡dão - SP 1.563,6

1.600 m

, 1 E o. Tropical l'4esotérmico lvlédio su-
-Ll.,J'\,

per-urudo, sem seca

1s,6çC Tropical lvbsot6rmico lvEdio su-

per-íunìdo, com subseca

Tropical (Subtropical) lr'lesot6r-

17,5çC nico Brando super-úmido, com

subseca

Tropical (Subtropical) l'{esot6r-

17,8çC rnico Brando sr:per-íunido, com

subseca

Quadro I - SÍntese dos dados climáticos das áreas de estudo

Nestas áreas, o verão é brando e seu mês mais quen

te acus¿1 nócli a inferíot a 2ZçC, preclothítrando tenperaturas entre
18 e 20çC. Por outro 1ado, o,inverno é bastante sensíve1 e possui
pelo nenos um rnês conì tenperatura média j-nferíor a 15çC (porén

nunca inferior a 10eC). Ern junho-ju1ho, seus meses mais frios,são
conuns as tempeïaturas mínimas diárias próximas de 0çC, portanto,
a nédia das mínimas, nestas {reas, varia, nestes neses, de 6 a

8eC. ,A geada torna-se bastante conun, e sua nédia de ocorrência
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durante o ano varia de 5 a 10 dias.

Corn relação ãs precipitações médias anuais, os

valores são superiores a 1.500 nm, sendo os índices de 1.506,8 mm

e 1.673,0 mm observados respectivanente na região de Nova Fribur
go (Serra dos Órgãos) e Planalto da Bocaina. O rnáximo da pluviome
tría se dá no solistício de verão, enquanto que o nínimo, determí
nanclo ou não a existência da seca, verifica-se no solistício de

inverno. Quanto ao regirne das precipitações, a região de Nova Fri
burgo apresenta uma pequena estação seca (1 a 2 neses) , enquanto

a ârea do Planalto cla Bocaina não apresenta nenhun período seco

definido:

TropícaL Mesoténmico Médio super-¡imido' 8em seca

ou subseca - Este tipo climático aparece acima das cotas altimé-
tricas de 1.500 nìetros da Se¡ra da Mantiqueira, especial.mente nas

ãreas <ìo Alto do Itatiaia e de Campos do Jordão' Ne1as, jamaís

registrou-se tempe ratura superior a 30çC, devido ao constante res

frianento adíabático do ar, não pernitindo calor nem nesno no ve-

rão. A média das tenperaturas dos meses rnais quentes 6 inferior a

17çC. Neste clina, há pelo nenos un mês com tempeÌatura nédia in-
feríor a 10eC. Em Campos do Jordão. os meses de junho-ju1ho apre-

sentan nédias compensadas inferiores a l0çC, descendo a 8'9eC no

mês de julho, enquanto no Alto do Itatiaia a média compensada in
ferior a l0çC se clá de rnaio a agosto, descendo a 8,4çC em julho'
AS temperaturas míni.mas inferi.ores a 0çC são conuns neSSaS áreas,

A freqüôncia de geacìas é a nais aLta do país, sendo em nédia de

46 e 56 días, respectivamente, em Carnpos do Jordão e Alto do Ita-
tiaia.

TropicaL ( SubtnopicaL) Mesoténmico BrandÒ super'
úmído, com subseca - Todas as considerações feitas anteriormente

para o clima Tropical Mesotérnico Brando são válidas para este

tì.po climátíco. No entanto, o caráter subtropical aqui aplicado

tenta mosl-rar que se trata de áreas onde o clima 6 de transição
entre o tropical e o tenperado. Assin, já existe uma tendência de

distribuição mais honogênea das precipitações pluviom6tricas ao

l.ongo do ano, nuito embora aincla se constatã urn período de subse
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ca nos meses de inverno.

Este tipo climático está representado por três á

reas situadas próxinas do linite estadual entre São Paulo e Para

ná, são elas: Apiaí-SP, Se¡ra Negra-SP e a do Município de Carnpi

na Grande do Su1-PR, próxina' à Serra da Graciosa. Compreendem as

superfícies que se elevam entre 750 e 950 rnetros ' onde as tempe-

raturas médias anuais varian de 16 a 18eC, e as precipitações né

dias anuais estão em torno de 1.300 mm e 1.500 nrn (Carnpina Gran

de do Sul e Apiaí). A área da Serra Negra, representada pelo pos

to neteorológico de llarra do Turvo-SP, aplesenta un índice nais

elevado, da orden de 1.900 rnm- Do mesmo nodo, por falta de dados

cta região cle campina Grande do sul , foram utilizados os dados da

estação meteorológíca de Curitiba.

Pode-se concluir,pelos dados expostos, que exis-
te una certa homogeneid.ade clinática entre as áreas estudadas.No

entanto, as variações constatadas poderão ou não contribuir pala

um melhor entendimento da evolução e gênese dos solos estudados.

5, RELEVO

O relevo da Porção Central da Província Estrutu-
ral da Manti.queira apresenta uma diversidade de quadros norfoló-
gicos, resultantes da tectônica de arqueanento, falhanento e fra
tuTamento que afetaram o escudo At1ântico a partir do Mesozóico.

É tarnb6n influenciado pelo desenvolvimento, no presente, de url

nodelado tropical únido, calactetizando urn vasto domÍnio ¡norfo-

clinãtico, sempre subordinado ã influência norfo-estrutural (A!

MEIDA, 1964) .

Trata-se, portanto, de urna região onde o relevo

é bastante acentuaclo. As grandes unidades do nodelado são calca-

das nas estruturas geológicas e 1ito1ógicas'

Por razoes Platlcas aqui serão descritas apenas
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as zonas geonorfológicas com os respectivos tipos de re.[evo, que

estão diTetanente relacionadas con os objetivos do presente traba
tho.

Sez,z,a dos Õrgãos - Esta serra constitui un conpar
tinento bastante interessante da Serra do Mar (Figura 4). Apresen
ta un conjunto de relevos constituídos por norros bastante eleva-
dos, cujas anplitudes locais são normalrnente superiores a 300 ne-
tros (relevo nontanhoso a forte ondulado), e por áreas mais bai-
xas con norros arredondados (¡eIevo ondulado), constituindo sedi-
mentos intramontanos.

Segundo KING (1956) , trata-se de una região onde

blocos falhados apresentan-se extremanente soerguidos, corn vales
encavados ao longo de direções de falhas.

De urna naneira geral , as áreas mais

presentan declives fortes, nornalnente superiores
tentes longas e perfis côncavo-convexos. Nas áreas

tadas, os declÍves são nais suaves e as vertentes
fis convexos.

movimentadas a

a 25"¡, con ver-
menos novi nen -

apresentam pe r-

As altitudes são variáveis de 800 a 1.800 netros
ou mesno 2.000 rnetros nos pontos culrninantes'

PLanaLl;o da Bocaína - Cornpreende urn planalto cris-
talino, naturanente di-ssecado e inclinado para SE. A erosão dife-
rencial , atuando sobre as rochas nigmatíticas heterogêneas de es-
trutura variada, provocou a fornação de um profundo entalhe, on-

de destacam-se as bacias dos rios Paraibuna e Paraitinga. Por ou-

tro lado, a resistência dos granitóides é que sustenta as serras

alongadas em que hoje desfaz-se este pIanalto.

Pode-se dizer que a região apresenta dois aspectos

bem distintos: una área de relevo nais movimentado (montanhoso a

forte ondulado) e rnaj-s baixo, con norl'os e serras alongadas, rela
cionada corn rochas nenos resistentes; e outra, cont superfícies
mais a1tas e nenos movi¡nentadas ern relevo (nar de nOrros), susten



lnais resi-stentes. Nesta ú1tima, as amplítudes

centenas de nel-ros e as vertentes são conve-
tada por litologías
varian de uma a duas

xas e reti. líneas.

It4c ricliona I

Figura 4 Locatização clas áreas de estudo e respectivas unidades

geonorf o.J-ógicas.

Suas maiorcs elevações si'tuam-se prôximo a oeste'

atingindo a1títudes cìc 1' 900 a 2 ' 000 netros (Morro 'f ira Chapéu 
'

con 2,085 metros) . A sudeste , as altitucles são <la ordem rle I ' 000

â 1.100 mel-ros.

serra d'a Mantiqueít'a - A Serra da Mantiqueira' se

gunclo ALMÌì1DÂ (1964J, corresponcle ao conjunto de elevadas escar-

paSenìorrosrnaisoumenosiSolados,enqueoplanaltosulnínei-
ro tcrnina, cìiantc cìo Vale cìo Paraíba' As rochas que constilluem

essa zona apresentan conìportamento variável frente ã erosão' As

:
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rochas xistosas são nenos resistentes, pelo que preferidas para a

abettura de vales longitudinais. Aos gTanulitos e quartzitos, ca-

be o principal papel na sustentação do relevo, e ãs eruptivas al-
calinas, cabe suportaren o alto naciço de Passa Quatro e lta-
tiaia,ondedestaca-se,entreoutros,oPicodasAgulhasNegras
com 2.787 ¡netros de altitude. Neste naciço, o relevo 6 predominan

tenente rnontanhoso e escarpado, corn anplitudes locais superiores

a 300 metros, declividades altas ' superiores a 30eo, e vertentes

de perfis retilíneos. Entretanto, certas áreas apresentam-se me-

nosnovimentadas,dotipoforteondulado,integrandovalesintra-
nontanos, onde as declividades são ligeiramente nenores e os per-

fis das ïertentes são convexos e retilíneos'

PLanaLl;o de Campos do Jordão - Situado na porção

oriental do Planalto Atlântico (Figura 4) , o Planalto de Carnpos

do Jordão constitui una zona tectonicanente elevada, de estrutu-
ra cristalina conplexa, maturanente dissecada a partir de urna su-

perfície de aplainanento que nivela seus cimos ao redor de 2'000

netrosdealtitude'.tetoprincipaldosplanaltosernblocodoBra:-
si1 Sudeste" (AB'SABER q BERNARDES' 1958)'

Em un todo' trata-se de urn planalto con relevo bas

tante acidentado (forte ondulado a nontanhoso) ' con desníveis 1o-

cais da ordern de 100 a 300 metros entre os altos espigões e o fun

do dos vales próxinos. Pïedoninan declives n6dios a fortes ' acina

de 15%. Nessa região, estão presentes ' ainda' áreas de relevo

rnais suave, principalnente nas partes rnais altas do planalto' on-

de a nenor intensidade da ação erosiva preseÍvou relevos de ampli

tudes nenores que variarn de 50 a 100 netros (relevo ondulado) '

P\'anaLto do Guapíara - Sob esta designação fica

conpreendid a a ârea correspondente ao planalto cristalino ociden-

ta1, definida Por ALMEIDA (1964)'

0 Planalto ocuPa a

do Paranapiacaba e estende-se até

tos da Bacia do Paraná (Figura 4) '

região elevada do alto da Serra

as áreas cobertas Pelos sedirnen
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As grandes fornas do ¡elevo acham-se condiciona-
das à natureza e disposição dos corpos rochosos e ã situação em

relação às superfícies de aplainarnento que nivelam as suas estTu
turas.

O relevo forte ondulado e ondulado é constituído
por morros con topos arredondados, vertentes corn perfis retilí-
neos e convexos e declividades nédias a altas, acirna de 15%' As

anplitudes locais variam de 100 a 200 rnetros. Ocorrern, ainda'
áreas con relevo rnais novinentado, em função do maior entalhanen
to da drenagen voltada para o continente. As altitudes mais co-
muns estão conpreendidas entre 950 a 1.000 metros, encontrando -
-se pontos mais elevados, 1'100 a 1.200 netros e até nlesno a

1.334 rnetros na Serra dos Macacos (Quartzitos) '

PLanaLto do 'ALto Rio Tuz'uo ou Pr'ímeiro PlanaLto
P(rranaense - Este planalto acha-se nivelado a 700 e 950 metros

de al-titude, e é drenado pela bacia do Rio Turvo e do Rio Ribei-
ra, constítuindo u¡n prolonganento do Planalto Atlântico no Esta-
do do Paraná.

A paisagen da zona norte desse planalto difere
bastante da zona su1 (BIGARELLA, 1954)' Na zona norte' o planal
to é entalhado nas rochas do Grupo Açungui, cono filitos, xis-
tos, quartzitos, calcários e granitos intrusivos. As faixas de

quartzitos ou rochas calcárias de maior resistência ã erosão ele

van-se, constituindo longas cadeias de elevações íngrenes. Nesta

região destaca-se a Serra Negra, sob xistos, onde o topo nivela-
do a 950 rnetros é constituído por relevo ondulado con amplitu-
des locais menores que 100 metros, declividades rn6dias a baixas

(até 15%), e vertentes com perfis convexos a retilíneos' Por ou

tro lado, na zoîa sulrem áreas próxirnas da Serra da Gracíosa, Mu

nicÍpío de Carnpina Grande do Sul - PR, as rochas cristalinas
(migrnatitos) apresentam un suave abaulanento em forma de dono,

constituindo os relevos ondulados, representados por nìorretes

baixos e morl.os paralelos. As altitudes são menores, da ordern de

750 a 800 netros, e as arnplitudes locais estão abaixo de 50 ne-

tros. As vertentes apresentam perfis retilíneos a convexos e os



vales são abertos.

Ap6s a descrição das diversas unidades geomorfo-

lógicas, nota-se perfeitanente que a região da Porção Central da

Província Estrutural da Mantiqueira pode ser subdividida, en 1i-
nhas geraís, em três partes príncipais:

- a pa:.te setentrional , que conpreende as áreas

serranas com grandes espigões, que corresponde a Se¡ra dos 0r-
gãos;

a parte central, tarnbén serrana, de altitude
un pouco rnais elevada, onde os planaltos dissecados são coroados

por relevos nenos novímentados. Corresponde ã Serra da Bocaina,

Alto do Il.a:-iaia e Planalto de Carnpos do Jordão;

finalmente , a parte rneridional const ituída
por un planatto rebaixaclo (750 - 950 rnetros), corn elevações de

topos aïredondaclos, desde ondulado a forte ondulado' Corresponde

às áreas cla Serra Negra e Apiaí no Estado de São Paulo e Campina

Grande do Sul no Paraná'

6. VEGETAÇÃO

En neio bastante homogêneo ' no que se refere ao

cIima, relevo e sol'os, as áreas escolhidas para o estudo apresen-

tan uma cobertura vegetal pouco variada.

As s im, nas

950 e 2.000 rnetros da Serra
cat perenifó1.ia únida,
floresta a lt imont ana.

áreas de cotas compreendidas entre
dos Orgãos, donina a floresta tropi-
gradando en alguns pontos para urna

Na parte central, nas áreas com cotas altimétri-
caS entle 1.500 e 2.000 netros do Alto do Itatiaia, Planalto de

Bocaina e Planalto de Canpos do Jordão, ocorre, principalnente ' a
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floresta subtropical perúnida com araucária, constatando-se tan-
b6n áreas de campos. MODENESI (1980) observou que a vegetação cam

pestre e nata organizam-se ern rnosáicos, estreitamente relaciona
dos ãs for¡nas de relevo, ã rede de drenagem e aos solos. Esta ob

servação parece ser vál-ida para os outros planaltos da região es-
tudada.

Os canpos ocorrern nos topos dos relevos nais eleva
dos dos planaltos e as florestas ocupam o fundo dos vales' Nas

bordas dos planaltos e áreas nuito dissecadas, com relevo serra-
no, o recobrimento 6 totalmente florestal.

Na parte sul da região (meridional) , rnuito enbora
as altitudes sejan menores, conpreendidas entre 750 e 950 metros,
predonina o nesmo tipo de floresta subtropical perúmida con arau-
câria. Ern alguns locais, principalnente na região de Apiaí, ocor
ren áreas de campos subtropicais.

7. OS SOLOS PRESENTES, DISTRIBUIÇÃO E INTERRELAçÕES

A região estudada apresenta-se, en geral , recober-
ta por três principais classes de solos: carnbissolos, latossolos
e podzó1icos, sendo conun a presença de tipos internetliários en-
tre as classes citadas.

Segundo o Mapa de Solos do Brasil, na escala
1: 5.000.000 (EMBRAPA/SNLCS , 1981) , a distribuição espacial dos

solos da região pode ser esquenatizada de acordo con a Figura 5,

cip a lrnen te
mos ter:

A distribuição desses solos está relacionada, prin
con os diferentes níveis geomorfol6gicos. Assirn, pode

- os cambissolos, nornalnente, ocupan as ateas
relevo nenos novinentado dos topos das áreas sertanas, onde as

titudes variarn de 1.000 a 2.000 metïos, con exceção da área de

de

al
No



va Frj.burgo (Serra dos Õrgãos) , onde ocupam

ri-or das encostas de relevo forte ondulado
da região, rnais subtropical , os cambissolos
timétricos mais baixos, a partir de 750 met

_28_

o terço nédio a infe-
a nontanhoso. No sul
ocorren en nÍveis a1-

ros ;

LIMIfE DA ÁRgA

\--.¿-\- LlMllE oE UNIDAOE DE soLO0

O 50 ICO l5O Zælñ

ESC. r : 5.@@

Figura 5 Esboço da distribuição dos principaís tipos de solos da

região estudada.
Legenda: 1. Cambissolo húnico; 2. Cambissolo + Latossolo; 3. Latos

solo; 4. Latossolo + Carnbissolo; 5. Podzó1ico; 6. Outros solos '

os latossolos ocupam as áreas interrnediárias ,

de cotas altim6tri.cas entre 650 e 1.600 metros, e apresentam um

relevo variando desde ondulado até forte ondulado ' sendo, por ve-

zes, encontrados ern relevo nontanhoso;

os podz6licos são bastante representados e ocu

pam, na região, as áreas de níveis attimétricos entre 500 e 900 me

tros no Planalto Atlântico (ALMEIDA, 1964), con relevo desde ondu-

lado até foïte ondulado. Na Zona do Litol.al , as altitudes variam
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de 80 a 300 metros.

Alén dos solos nencionados, com características
típicas das classes a que pertencern. são observados com freqtlên
cia, solos internediários entre latossolos e cambissolos, e 1a-
tossolos e podzó1icos.

0s tipos internedlários entre Latossolos e cam-

bissolos são bastante representados, principalrnente, na região de

Nova Friburgo, Planalto de Carnpos dô Jordão e áreas do Município
de Canpína Grande do Sul,

Un outro tipo nuito bern representado ao longo
de toda a região 6 un internediário entre latossolo e podzólico.
Na rnaioria dos perfis, observan-se indícios fracos de nigração
de argila, testemunhada por cerosidade descontínua e fraca, con

uma eslrrutura em blocos mais desenvolvida e uma coesão moderada

a forte no topo do horizonte B(81). As características desses so

1os parece refletír una dinânica de processos atuais, Iigados às

condições bioclináticas e geonorfol6gicas da região.

CAPITULO I I I MATIRIAIS E METODOS

]. MATERIAIS

As anostras estudadas f ora¡n coletadas ern locais
prevíamente selecionados. Alén dos horizontes pedológicos consti
tuintes dos perfis de so1os, foram coletadas as rochas e seus

diferentes estágios de alteração'

A escolha das áreas para anostragen' dentro da

Porção Central da Província Estrutural da Mantiqueira, obedeceu

aos seguintes critérios de canpo:

o prineiro, foi baseado na distribuição espa-
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cial dos canbissolos e latossolos nas paisagens. Procurou-se, com

o auxí1io de rnapas pedol6gicos e topográficos, identificar áreas
onde esses solos ocorressen associados. Corno segunda alternati-
va, foram escolhidas áreas onde apenas os cambissolos ocorriarn. Ã

reas representadas apenas por latossotos, não foram encontradas;

- o segundo mais inportante, foi a altitude. Fo

ram coletados perfis de so1os, sempre ern áreas co)n altitudes con

preendidas entre 750 e 2.000 netros;

- o terceiro e úItino, levou em consideração a va

riação da litologia na região estudada. Portanto, procurou-se es

tudar solos desenvolvidos a partir de diferentes nateriais de

origern.

MÉTODOS

2.1 Canp o

0s trabalhos de canpo visaran a escolha dos solos
e sua distribuição nas diversas paisagens da região. A caracteri
zação norfológica dos diversos perfis foi feita de acordo corn o

Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (SBCS/SNLCS, 1982).

Os perfis, para uma naior conpreensão do texto,
estão representados por siglas que correspondern às duas prirnei
ras letras da ârea onde ocorren, seguidas do número de perfis es

tudados. Assirn, os perfis da área de Nova Friburgo foram denomi-

nados NFl , NFZ e NF3; área do Alto do Itatiaia - AI 1; Planalto
da Bocaina - PBl; Planalto de Campos de Jordão - CJI e CJZ; Ser-

ra Negra - SNl; Campina Grande do Sul - CSI e CS2; e Apiaí - APL

2. 2. Lab oratóri o

Os trabalhos de laboratório visaram a caracteriza



-31-

ção física, quírnica, rnineralõgica ' rnicronorfológica e petrográfi-
ca das anostras, tendo en vista os objetivos propostos pela pes-

quisa,

2.2.1 . Análises físicas

a. Anã.Lis e granuLomé1;r'i ca

A aná1ise granulonétrica foi processada a partiÏ
da terra fina seca ao ar (fração menor que Znrn) ' A separação das

diversas frações foi feita en provetas de sedimentação ' usando-se

corno dispersante a soda e, eventualnente, o calgon'

b. A separação da fração argiLa fina (< 0'2 vn) e

az'giLa g1'ossa (2 ' 0,2 Vn)

Esta separação foi executada por centrifugação' se

gundo as t6cnicas descritas por ROBERT q TESSiER (I974) '

c. ArgíLa dispersa em água ( az'giLa natural)

Processou-se da rnesma naneira como foi feito para

a argí1a totaL, porém, usando-se unicanente água destilada como

dispersante (*).

d. Gz'au de fLoculaçao

Calculada segundo a f ór¡nula:

100 (argila total - argila disp' ern âgua) /argíla total

e. Denstdade aParenl;e ( Da)

t"l A"alit"t "*.ttadas 
segundo o Manual de Métodos de Análise de

Solo (EMBRAPA/SNLCS , 19 79) '
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Esta deterninação foi feita en anostras com estru
tura indefornada, pelo método do torrão parafinado (*), con adap-
tações baseadas ern MILI,OT et BONI FAS (1955).

f. Densidade reaL (Dr)

Determinada a partir
embebição do solo com álcoo1 etílico

da TFSA (fração < 2 rnrn), por
( *) .

2.2.2 Aná1ises quími c as

a. De rotina

Fo¡am realizadas as seguintes aná1ises:

- p I.Ì en água e en KCL. Determinados potencialrnen-
te na suspensão solo-1Íquido de L:2,5, corn tempo de contato não

inferior a una hora e agitação da suspensão inediatarnente antes
da 1e i tura (*).

- Carbono orgãníco. Deterrninado atrav6s da oxida
ção da natéria orgânica pelo bicromato de potássio 0,4 N en meio

sulfúrico e titulação pelo sulfato ferroso 0,1N (.).

- Ní.1:nogânio tol;aL. Deterninado por digestão da

anostra com nistura ácida sulfúrica na presença de sulfato de co-
bre e de sódio; dosagern do nitrogênio por volunetria con HCI 0,01
N após a retenção do NH3 en ácido bórico, en câmara cie difusão (*).

- Fósfono assiniláuel. Ê'xtraído com solução de

HCI 0,05 N e HrS0O 0,025 N (North Caroline) e determinado colori-
netricarnenl-e en presença de ácido ascórbico (n).

(*) Análises executadas segundo o Manual de Métodos de Análise de

Soto IEMBRAPA/SNLCS, 1979) .
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- CáLcío e magnõaio ty'ocáoeís, Extraídos con solu
ção de KCI N na proporção de 1:20, juntamente com o A1+++ extraí:
ve1. Após determinação deste; na nesma alíquota, são determinados
juntos Ca** e Mg** corn solução de EDTA 0,0125 M; Ca** determinado
en outra alíquota com solução de EDTA 0,0125 M; Mg** obtido por
diferença (*).

- Potá.ssío e sódio trocãoeis, Extraídos con solu-
ção de llcl 0,05 N na proporção de 1:10 e determinados por fotorne-
tria de chana (*).

VaLor S (soma de cá.tions trocât¡eis). CalcuIado
pela sorna de Ca** * Mg* + K+ + Nat = S

- ALumínio eætraí¡sel. Extraído con solução da KCI

N na proporção de 1:20 e deterninado pela titulação da acidez com

NaOH 0,025 N (*).

- Acidez eæt;z,aíoeL (H + AL) ' Extraída con solução
de acetato de cálcio N, ajustada a pH 7, na proporção 1:15, de-
terminada por titulação com soLução de NaOH 0,060ó N (*).

aídrogãnio eætvaíoeL. Calculada pela fórmula:

(l-l**A1***)-Ä1 = t.t

T ( capacidade de

ValorS+H++Al

- VaLor V (Percentagem de

culada pela fórmu1a: 100.S/valor T = V%'

troca de cátions - CTC).
*** = T

sa1;unação de bases) , Cal^

- Pencentagem de saturação com aLumínio. Calcula
da pela fórnula: 100. Al*++/valor S * A1***.

(*) Análises executadas segundo o Manual de Métodos de Análises de

Solo (EMBRAPA/SNLCS, 1979).

- VaLon

Catculado pe 1a fórrnula:
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- Ata.que suLfúy¿co l*). Trata¡nento da TFSA com

solução de HrS0O 1:I (volurne) , por fervura, sob refluxo, con pos-
terior resfrianento, diluição e filtração. No resíduo é determina
da Si02 e no filtrado, Fer0r, AlZ03, Ti02, MnO e PrOr, conforme
m6todos citados a segui r:

SiOZ - Extraída do resíduo do ataque sulfúrico com

solução de NaOH 0,6 a 0,8%, sob fervura branda e refluxo; deterrni
nada em alíquota do filt¡ado por colometria, usando-se o nolibida
to de amônio em presença de ácido ascórbico, en expectrofotôrnetro.

. FerO, - Deter{rinado em alíquota do extrato sulfúri_
co, por volumetTia, con solução de EDTA 0,01 M en presença de áci
do sulfossalicí1ico cono indicador.

ALZO 3 - Determinado na

ção do FerO, após essa dosagern, por

ção CDTA 0,031 M e sulf at-o de zinco 0

Ti 0, dosado juntamente.

rnesrna a1íquota da de te rmina
volunetria, usando-se solu-
,0156 M, feita a correção de

TîOZ - Determinado en alíquota do extrato sulfúri-
co, por nétodo colorim6trico e oxidação pela água oxigenada, após

elini.nação da natéria orgânica. Dosado por espectrofotômetro, em

presença do periodato de potássio.

Pz0S - Deterninado en alíquota do extrato sulfúri-
co, por nótodo colorimétrico, na pïesença do ácido ascór'bico, ea

espectrofotôrnetro ou fotocolorímetro.

Relações noleculares entre os óxidos do ataque sul
fúrico:

- Relação molecular SíOZ/Al203 (Kj.). Calculado pe-
1a fórmula: % Si0, x I,70/e" 41203.

(-) Análises executadas segundo o Manual de Métodos de A¡álises de

solo (EMBRAPA/SNLCS, r9i9).
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- Relação nolecular SioZ/RZOS (Kr) ' Calculado pe-

1a fórmula: "ø S1O, x 1,70 ("'" AIZOS - (FerO, x 0 '64) ) '

- Relação rnolecular AI20t/Fe20t' Calculada pela

fórmu1a: "ø AI2O, x I,57/ eo Fe2Ot'

b. E sPe cíai s

Foran realizadas as seguintes análises:

Ataque químico total' A abertura das anìostras

foi efetuada con ácido fluorídrico e perclórico, segundo as t6cni

cas adaptadas de CI{ARLOT (196ó) e JEFFËRY (1970) ' os elenentos

A1 , Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, K e Na forarn dosados por espectrometria

de absorção atônica, ap6s as diluições sucessivas para a faixa de

detecção ideal para o aparelho utilizado, sendo os resultados ex-

pressos en % <le 6xido. Apenas o titânio foi dosado por fotonetria'

- ¿ síLica totaL' Dosacla por gravimetria' após

fusão alcalina da amostra com carbonato de sõdio, segundo CHARLOT

(1e66).

- A petda 4o fogo' As amostras previarnente pulve-

rizadas e secas em estufa a 105çC, foram levadas ã nufla' ern cadi

nhos de porcelana, para calcinação a 1,000 çC durante uma hora'

Os resultados foran calculados pela perda de nassa durante a cal-

cinação, e expressos em percentagem (CHARLOT' 1966)'

- Fevt,o Liure (FeO) ' Extraível pelo ditionito-ci-

trato-bicarbonato de sódio (CDB) , segundo MEHRA 6 JACKSoN (f960)

e dosado por especllronetria de absorção atônica'

- Eerro e ALumínio eætraíueis peLo oæalato de amô

nio (Feo e ALo). Segundo SCHWERTMANN (f973) e dosados por espec-

trolnetria de absorção atôrnica'

- DíssoLução seLetioa do fez'ro e alumínio' Pelo
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ataque al.ternado áci<1o (HCl 2 N) e base (NaOH 0,5 N), segundo SE

GALEN (1968), com modificações nas concentrações dos extr:atores,
e dosados por espectronetria de absorção atônica.

- E:rtração das substâncias húmícas. 0 hurnus foi
estudado na terra fina (< 2 inn) noída a 100 mesh, segundo o m6to
do de DABIN (1871), tendo sido fracionado em matéria orgânica 1e

ve (parte hidrossolúvel); em ácidos fúlvicos l-ivres (solubiliza-
dos pelo ãcido fosfórico); ácidos húmicos e fúlvicos solubiliza-
dos pelo pirofosfato de sódio; ácidos húmicos e fúlvicos solubi-
lizados pela socla; e hurnina. Cada fração foi quantí.tativanente
definida por seu teor en carbono, obtido por oxidação sulfocrômi
ca dÕ extrato.

0 carbono orgân.ico total foi deterninado por via
seca, diretanente na nìesma fração (100 nesh), por oxidação sulfo
crômica em meio sulfúrico, com e lirninação dos cloretos, quando

necessário,

Pa'ra a relação C/N, foran usados o carbono deter
ninado por via seca e o nitrogônio obtido segundo o Manual de

Métodos de Aná1ise de solo (EMBRAPA/SNLCS, 1979).

2,2.3. A¡álises mine ra 1ó gi cas

a. Difração de raios X

A identificação mineralógica utilizando raios X

foi feita tanto para amostras totais, como para as diversas fra
ções granulonétricas que as constituen. As anostras totais de so

1os, alteração e rochas e as frações silte e areia clos solos
foram noídas a 100 nesh, e preparadas lâninas não orientadas (em

pó) .

Quando necessário, foram fei.tas algumas sepala-

ções de minerais (feldspa.tos e micas) das frações arei-a , para
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sua melhor identificação e avaliação do grau de intenperisrno. Nes
te caso, os ninerais separados foram moídos a 100 nesh e prepara-
das as 1âminas em pó. Para esta separação, utilizou-se urna placa
vibratória. As micas, devido a sua for¡na p1ac6ide, caninhan at6 o

topo do plano inclinado e caen em un recipiente, separando-se, as

sirn, dos feldspatos e do quartzo que, devido a sua forrna subangu-
lar ou arredondada, ficarn na patte baixa do referido plano. Nas
micas concentradas foi feito una purificação fina1, con o auxí-
lio de una lupa binocular. 0 quartzo foi estudado quando de

separação dos fe l dsp atos .

sua

' O estudo da fração argila fina (<0,2 prn) e argi-
1a grossa (2 - 0,2 Un) foi feito, inicialnente, na anostra natu-
ra1 (s6 con elirninação da nat.éria orgânica) , e, em seguida, em a-
mostras submetidas aos seguintes tratanentos:

- eliminação do ferro, pelo nétodo do dit.ionito-
cítrato-bicarbonato de sódio (COB) , segundo MEFIRA E JACKSON (1960);

- saturação 'com KC1N a MgC12N das arnostras, após

deferrificação;

- colocação das anostras saturadas corn Mg**, ern

atmosfera de etileno gIicol, para eventual expansão dos folhetos
de determinados argilo-ninerais ;

- testes de aquecimentos nas anostras saturadas
con K*. Foram feitos aquecinentos a t10eC, 2ZOeC, 350eC e 550çC ,

para uma rnelhor caracte'rização dos argilo-rninerais;

- eliminação do A1*** interlanelar das vermiculi
tas alu¡ninosas, pelo citrato de s6dio N a quente, pH 7,3, segundo

técnica descrita por ROBERT (1975), e

- elirninação dos silicatos. Para urna nelhor iden
tificação dos óxidos de ferro, processou-se a concentração dos

nìesmos, pela eliminação dos silicatos, por ebulição das amostras

em solução de NaOfl 2 N durante 30 rninutos (0,4 g de argila para
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cada 2 litros de soda 2N). Este processo foi baseado no nétodo
proposto por NORRISH q TAYLOR (1961), con as nodificações acima.

Na identificação por difração de raios X, o apare
tho utilizado foi o difratômetro narca Rigaku Denki, modelo 1976,
e as condições instrurnentais foran as seguintes:

Anostras totais (solos e rochas) , frações granu-
lom6tricas argilas, siltes e minerais extraídos das areías. Radi
ação Cu-Ka, velocidade de observação 1e/ninuto e 2e/rninuto,cons
tante de tenpo 1 seg. e 2 seg., CPS 1.000 e 2.000,voltagen 35 KV,

corrente 15 nA, e velocidade do papel 10 nn/minuto.

Anostras mais ricas ern oxidos de ferro. Radiação
Co - K o, velocidade de observação 1o/minuto, constante de tempo
4 seg,, CPS 500; voltagern 35 KV; corrente 10 nA; e velocidade
do papel 5 ¡nm/ninuto.

b, Mict,oscopia eLetrônica de transmissão

, Cono conplenento para os estudos nineralógicos da

fração argilosa, forarn feitos estudos por microscopia eletrônica
de transmissão. Objetivou-se com isso, a identificação de mine

rais haloisíticos, cono tambén o grau de organização das caulini
tas.

c, AoaLiação quantítatioa dos mínerais az,gíLosos

As deterrninações quantitativas e semi-quantitati-
vas foram feitas para os seguintes rninerais:

Míca - A anãlise quantitativa da mica foi feita
com base no KrO determinado por análise quínica total , segundo

ALEXIADES E JACKSON (I966). Devido a presença de interestratifi-
cados contendo rníca na sua estrutura (nica-verniculita con Al in
terlamelar), os valores obtidos estão superestimados.

Caulíníta e gibb síta A quantificação des se s
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mineraís foi feita por anáIise térnica diferencial (DTA) '

O aparelho utilizado foi de marca Rigaku' e as

condiçõesinstrumentaisforanasseguintes:velocidadedeaqueci-
mento - 10çc/minuto; voltagen - 50/1 nV; e velocidade do papel

- 5 a 2,5 nn/¡ninuto.

A quantifícação foi realizada e¡ 200 mg de amos-

tra (so1o total e argilas) e foram usados padrões adequados de

caulinita e gibbsita. os resultados foran obtidos por comparação

entre as áreas dos picos dos padrões e das anostras'

VermícuLita com AL interLameLar e interestz'atifi-
cad.o t,eguLay, míc a-t; e ytmi cuLiþa com AL interLameLar'. Pa'ta estes mi-

nerais foi feita apenas urna avaliação estinativa pela intensidade

dos picos. O n6todo de avaliação quantitativa da verrniculita pe-

la CTC (ALEXIADES E JACKSON, 1965) não pode ser utilizado' pois

este nineral aluninoso não se conporta cono uma verdadeira vermi-

cu1íta,

0s óæídos e hidz'õrid'os de fenro ( goethita e hena-

tita) . Na quantificação de goethita e henatita foran planinetra-

das as reflexões (110) e (012), respectivanente ' e cornparadas com

padrões apropriados, segundo KAMPF q SCHWERTMANN (1980)' Os teo-

res desses rninerais foran cal-culados em relação ao teor de ferro

livre (Fe¿) '

2.2' 4. Análises microscõPicas

A análise nicroscópica foi feita en lâninas delga

das, em arnostra de solo e de alteÏação' usando-se a terrnino'l ogia

de BREWER (1964) e complernent,ada por BOCQUIE,R (1971) ' -- :noUUUt
(197b), STOOpS q JONGIiRIUS (r97s), CARNEIRO (t977) ' BUOL q ESWA

RAN (i978), BOULET (1978), JONGUERIUS q RUTHERF0RD (1979) ' e FIrZ

PATR]CK (1980).
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Pa'ra a confeçção das 1âninas delgadas ' usou-se a

resina "Po1y1ite T - 208", p16-cae1-erada e dissolvida em rnanôrne-

ro de estireno, seguindo-se as técnicas descritas por VËRBECKE

(1969).

As fotonicrografias foram feitas ' utilizando-

um fotoni croscóPio Zeiss.

z .2.5 . Aná1íses Petrográficas

A caracÍerízação mineralógica das diversas ro-

chas foi feita en lâ¡ninas petrográficas ' através de rnicroscópio

6ptico polarizante, conforne rnetodologia utilizada pelo Departa-

mento de Petrografia e Mineralogia do Instituto de Geociências

da USP '

se
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SEGUNDA PARTE

CAPITULO I V ESTUDO MORFOLOGI CO

1. ÐESCRIÇÃO DOS PERFIS DOS S0L0S

Os perfis dos diferentes solos analisados, apresen
tados a seguir, foram ordena'dos no sentido Norte-Sul , seguindo a

variação climática do tropical para o subtropical e geornorfológi-
ca. Â linclidade foi, entre outras, a dc avaliar as relações exís
tentes entTe as características morfológicas e estes importalìtes
fatores de f orrnação

Perfis de uma nesma região foran agrupados e colnpa

rados entre si, para possíveis correlações na escal.a da paisagern'
Finalnente, foi feito un estudo conparativo de todo o conjunto
dos perfis, para evidenciar as variações das princípais caracte-
rísticas morfológicas, Para isso, levou-se em consideração a natu
reza das transfornações mineralógicas e estruturais.

A morfologia dos perfis estudados foi avaliada na

escala nacroscópica de canpo, segundo o Manual de Descrição e Co-

leta de Solo no Canpo (SBCS/SNLCS, 1982). Na escala rnicroscõpica,
a aná1ise foi executada en 1âninas delgadas, conforme técnicas
descrítas por IIREWËR (1964) e cornplenentadas por BOCQUIER (1971),
sTOops q J0NGHRII.JS (r975), CARNEIR0 (t977), CHAUVEL (1976), BU0L

fì ESWARAN (1978), BOULET (1978), ..JONGËIìIUS q RUTHERFORD (1979),
C IìITZP1\'I'IìICK (1980) .

Neste capítu1o, as caracterÍsti-cas macro e mj-cros-
cópi.cas serão apreselltadas de forrna resumida' As descrições com-

pletas, ben como a terminologia técnica utilizada para as 1âni-
nas delgadas , encontram-se llos allexos.
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1.. L A Região de Nova Friburgo, Serra dos Õrgãos RJ

A região de Nova Friburgo está inteiranente locali
zaàa no alto da Serra dos Õrgãos (Figura 4) , onde o substrato é

constituÍdo por migmatitos con paleossoma rico en biotita xisto
(biotita gnaisse). O modelado é forte ondulado a montanhoso, con

declives fortes e vertentes côncava-convexas, Entretanto, existem
áreas rnenos novirnentadas (onduladas) , onde os declives rnais sua-
ves apresentarn perfis convexos a retilíneos. As altitudes são ele
vadas, nornalnente de 800 a 1.800 metros. o c1ína é do tipo tro-
pical mesotórmico brando únido, com 1a 2 meses secos, e a vege-
tação 6 a floresta tropical perenífó1ia únida, transicionando pa-
ra floresta altimontana,

1.1.1. Perfil NFI

Este perfíl representa os solos das áreas do rele-
vo forte ondulado a montanhoso, que ocupan, nornalmente, a posi-
ção de terço médio a superior das encostas, com declives acentua-
dos, da ordern de 45%, e vertentes con perfis côncavo-convexos ' A

al ti t-ude está ern torno de l. 190 netros.

Do ponto de vista ma c r omo r fo 1ó g i c o , o solo apresen

ta-se nediananente espesso, onde os horizontes A e B rnedem cerca
de 155 cm, seguidos por un horizonte C com estrulura da rocha-ma

triz conservada (EST.AMPA I - Foto l).

0 horizonte A encontra-se subdividido en At e A3'

com espessura cla orclen ðe 22 cm. A coloração úmida varia de bruno

-escura a bruno-acinzentada-escura. A textuÌa é da classe franco
-arenosa, e a estrutura é do tipo granular pequena a nédia, lraca
nente desenvo.l.v j.da, ocorrendo tanbém blocos subangltlares no Ar.A-
cima deste horizonte, existe urna liteira constituída por restos
de vegetais semi-decompostos, que formam uma canada de aproxírnada

rnente 2 cm de espessura.
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O horizonte (B) * apresentâ-se subdividido em (81) ,

(BZ) (B2t e 822) e (83), sendo a espessura do (82) da ordem de

87 cm. A coloração úmida é bruno-arnarelada, passando para bru¡o -
forte no (83), e a textura é franco-arenosa a franco-argil-o-areno
sa no (82), Com relação a organização estrutural , este horizonte
apresenta característica de B latossólico, com estrutura fraca,
pequena a média blocos subangulares e rnoderada muito pequena gra-
nular. A porosidade do material 6 elevada.

Segue-se
da orden de 2 netros

ta gnaÍsse.

horizonte C de alteração, com espessu-
rnais, constituÍdo por saprolito de bio

un
oltra

ri

Observa-se, no conjunto do perfil, uma fraca dife-
renciaç:ão textural de A para (B). 0s horizontes são pouco indivi-
dualizados, com transições graduais a dífusas entre os subhorizon
tes, destacando-se apenas o horízonte .4., escurecido pela mat6¡ia
orgãnica.

Cascalhos (5 a 8%) e raros calhaus, parcialnente
alterados e de constituição semelhante a da rocha-rnatriz, foran
constatados a parti-r do horizonte C até o topo ð'e (822) '

A observação rnicroscópica perrnite constatar, da

base para o topo (a partir da rocha-rnat'riz até o horizonte A) '
tïansfornações progressivas e contínuas de natureza mineralógica
e estrutural.

Corn relação äs transforrnações rnineral6gicas, ten -
-se, no horizonte c, una alteração quase total e rápida dos felds
patos em gibbsita. Ao mesmo tempo, forma-se un material amorfo en

tïe as fissuras, nas quais se desenvolvem tarnbém cristais de gib-
bsita secundária. Fstes produtos anorfos (gel) desaparecem na

passagen para o horizonte (BZù, ESTAMPA III - Foto 2' Os feldspa

tos potássicos (rnicroclínios) , enbora mais resistentes, tamb6n a-

prcsentam-se gibbsitizados. As biotitas (l0i) no c são transforma

das em minerais de camada mista hj.droxialuninosos (mica-verniculi
ta A1), e diminuem progressivanente para 7q" no Br, (ESTAMPA III -

(*) Incipiente rlesenvolvintento de horizonte B'
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Foto 3), passando para 206 no (BZl) e apenas para traços nos de-

maj.s horizontes de superfície (ESTAMPA III - Foto 6).

Com relação à trans fornação estrutural, verifica -
-se que una parte do fundo matricial de alteração (BOULET, 1978 )

do horizonte C, apresenta-se bastante ferruginizado, originando
nódu1os no horizonte (822). Ëstes, constituen litorrelíquias (ES-
TAMPA III - Foto 5) que tendem a delinitar-se por um fraco córtex
e pernanecem até o topo do perfil, forrnando concentrações de óxi-
dos de ferro e alumínio (gibbsita) , A naior parte do fundo matri
cial de alteração transforma-se, desde a base do horizonte (82),
em um material que sofreu uma pedopÌasrnação irnportante (FLACH et
alii, I968), contendo urn esqueleto quartzoso relativamente abun-
dante. As palhetas de biot.ita, dispersas no plasna, desapar:ecen
progressivamente e o plasma argilo-siltoso não apresenta orienta-
ção relativa dos constituintes, sendorpoltanto, do tipo "argitla-
sepic" (ES'IAMPA III - Foto 4).

Pelas observações expostas, o solo apresenta uma

profundidade relativanente pequena (horizonte C a partir de

I5S cm) , con presença de ninerais secundários pseudomorfos de bio
ti.ta (7%) e gibbsita pseudomorfo de feldspato (3%) no lìorizonte
diagnóstico (BZZ). Estas características induzern a idéia de reju-
venescimento do solo (características cânbicas).Por outro 1ado, a

organização estrutul'a1 do naterial é tipicarnente latossó1ica. Por
tarìto, trata-se de um solo com características intermediárias,pro
vavelrnente corn predorninio das do cambissolo.

I.LZ. Perf il NFZ

Ë,ste perfil foi estudado na mesma vertente do per-
fil NFl , ocupando porém a posição de terço médio inferior, con
declividade cìa ordem de 35% e altitude de 1.125 metros.

Trata-se de um perfil de solo pouco espesso, onde

os horizontes A e B mudarn cerca de 70 cm, seguidos por un horizon
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2).
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Foto

O horizonte A possui una espessura da ordem de 5 cm,

e coloração úmida bruno-acinzentada-escura. A textura 6 franco-are
nosa, e a estrutu'ra é ltaca pequena em blocos subangulares e mui

to pequena gr anul ar.

O horizonte (B) apresenta-se subdj-vidido em (Bf)
(82) e (8,), sendo a espessura do (82) de apenas 20 cm. A colora-
ção úmida é bruno-amarelada, passando para bruno-forte no (Br), e

a textura é franco-arenosa a franco-argilo-arenosa no (B2). Com

relação à estruturação, este horizonte apresenta estrutura {raca-
mente desenvolvida ern blocos subangulares de tamanho m6dio! coln

tendência a maciça. A porosidade é média a a1ta, con poros muito
pequenos ,

Segue-se un horizonte C de alteração, a partiT
70 cm, constítuído por saprolito de biotita gnaisse.

Ao contrário do perfil anterior (NF1) ' este apre-
senta-se nuito pouco espesso e com un horizonte (B) incipíentemen-
te desenvolvido, bern cono o A. Con relação 'a fração grosseira, fo
ram observados cascalhos (1 - 5%) e calhaus (raros), parcialneute
alterados e de constituição semelhante a da rocha-matrl'Z. Estas o-

correm na nassa do so1o, principalmente, no horizonte A.

As observações de campo levarn a concluír que trata
-se cle um perf :i 1 corn elevada parti.cipação de naterial renane j ado

ao longo da ve rten te.

It anátise microscópica perrnitiu evidenciar que as

transformações que ocorren neste perfil, são sernelhantes as do per

fi1 anterior, dj.ferindor apenas, pelo nenor grau de intensidade'Por
tanto, tudo que foi dito anteriormente con Ielação às transfol.na

ções dos minerais prirnárÍos pode ser aplicado a este perfil' En-

tretanto, deve-se levar en consideração o processo crosivo que' a-

lén de impedir o espessatnento do solo, provoca um tTansporte de

de
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nateriais na escala da vertente. Êste processo de rej uvenescimen-
to chega a dificultar, rnuitas vezes, o entendimento da evolução
e filiação dos minerais alteráveis. Assim, os minerais que se a-
presentan em diversos estágios de alteração permanecem até os ní-
vei.s rnais altos do perfil, en quant:i.dades bem mai.s elevadas do

que as encontradas no perfrl NFf (IS'I^MPA III - Foto 7 e 8).

Do ponto de vista estrutural, as observações levarn

a crer que existe pouco plasrna resultante da alteração dos mine-

rais priniáríos (altera ptasnação incipiente) ' Por outro lado o

plasrna existente, principalmente no horizonte (82), encontra- se

bastante mlcroagregado IESTAMPA III - Foto 8), sendo, dessa manei

ra, inconpatível com o processo atuante. Pode-se formular a hipó-
tese de que este plasma seja proveniente da degradação de Latosso

1os (rnicroagregados), pré-existentes nas partes mais altas da pai
sagem, que, pelo processo de retrabalhamento ' nisturou-se com os

minerais em via de alteração da base dos perfis. A pequena espes-

sura do solo, nas condições de clima, que normalmente favorece a

formação c1e perfis profundos e evoluídos, ratifica a hipótese do

fenômeno de rejuvenescinento e subtração de rnaterial por erosão'

Pelos dados expostos, o perfil apresenlla caracte-
rísticas morfolõgicas de carnbissolo, portanto, naterial con evolu

ção incompl.eta.

1.1.3. Perfi I NF3

Representa a quase totalidade dos solos das áreas

de relevo ondulado. Fo j' descríto e coletado ern posição de terço

médio superior de vertente convexa, con declividade da ordem de

10% e altitude aproximada de 950 metros.

'Lïata-se cle um solo bastante espesso, com horizon

te A e B nedindo cerca de 5 netros, seguidos de um horizonte C de



alteração com e s trutura
Foto 3).

da rocha-natriz conservada (ESTAMPA I

O horizonte A (húmico) possui espessura de 95 cn'

de coloração úmida bruno-escura a bruno ' e encontra-se subdividi-

do ern A, e Ar. A textura é argilosa e a estrutura é rnoderada a

forte, rnuito pequena e pequena granular e pequena a nédia blocos

subangulares ' A porosidade é elevada, con poros desde rnuito pe-

quenos a médios.

O horizonte B"(*) aPresenta-se subdividido "^ 
8"1'

Bwz (Bwz' Brn¡zz " Bwz3) " u*rl sendo,a espessura do 8", da orden

ðe 240 cm. A coror"çãã ;rniaá é ve¡me1ho-arnarelada a bruno- forte '

e â textura é argílosa. A estrutura é moderada pequena a g'rande

blocos subangulal:es, con aspecto de maciça pouco coesa "in si"tu"'

Porosidadeelevada,comporosmuitopequenosepequenos.

O horizonte C de alteração é bastante espesso'

á constituído por saprolito de biotita gnaisse'

.A observação rnorfológica c1e canpo Ieva a concluir

que se trata de um latossolo húnico típico'

No microscópio, pode-se observar que o naterial

do solo apresenta-se bastante evoluído mineralogicanente' Apenas

poucas (. 2"u) relíquias de rninerais prinários alteraóos ' com es-

trutura conservada, ainda persisten (ESTAMPA IV - Foto I e 2)'

Corn relação à organização estrutural' o rnaterial

c1o solo apresenta-se bastante evoluído, evidenciando urna pedoplas

nação irnportante (FLACH et atii, 1968)' 0 plasma apresenta um as-

pecto contínuo, porérn en algumas zonas apresenta uma tendêncía ã

formação de "mi-cropeds" arredondados (rnicroagregação)' principal-

mente no BWI e BWz, organização esta' típica dos latossolos ( lrS-

(-) W - Subscrito exclusivo
do naterial mineral ern

(EMBRAPA/SNLCS, 1984)'

de horizonte B Para
e stágio ben avançado

designar fo rmaç ao

de intemper izaçáo



-48-

TAMPA IV Foto 2)

.As feições pedológicas obse¡vadas são os cutans (ar

gilans de tensão), representados por raras e difusas separações

p1ásnicas, mais ou nenos ligadas aos grãos do esqueleto e vazios

"skel-vosepic" (BREWER, 1964). Foram observados nédu1os ferrugino-
sos con e sen inclusão de gibbsita e fragrnentos lj.torreliquiais
com estrutura do tipo "box work" (ESTAMPA IV - Foto 3).

Sob uma rocha-matriz idêntica, porém con un nodela

do mais suave e altitude nenor, tem-se un solo mais profundo e uma

alteração intensa dos minerais prirnários. O pedoplasrna 6 mais abun

dante, caracterizado por uma microagregação node rada. 'Iern-se , as-

sin, urn latossolo tÍpico, que parece estar em equilíbrio com as

condições morfoclináticas da re gião.

1.2. A Região do Alto do Itatiaia - RJ

A região do Itatiaia, localizada no alto da Serra

<ia Mantiqueira (Figura 4), apresenta un substrato constituído por

rochas pertencentes ao maciço alcalino do Itatiaia (RIBEIR0 FILI{O,

1967). A litologia dominante da ârea é constituída por nefelina-si
enitos. O nodelado deste maciço alcalino 6 predominantemente nonta

nhoso a escarpaclo, co¡n vales intramontanos constituídos por rele-
vos c1o tipo forte ondulado. Os declives são fortes, com vertentes
convexas a retilíneas e as altitudes estão em torno de Z'000 me-

tros. O clina é do tlpo tropical mesot6rmico nédio supel.-úmido,sem

estação seca, e a vegetação natural é a floresta subtropical perú-

nida a1tínontana, ocorrendornO entanto, áreas de carnpo altimontâno,

L2.7. Perf i, l AI 1

Acha-se localizado en vale intTanontano, en posL-

ção de terço n6dio inferior de encosta de relevo forte ondulado '

L
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com declividade da ordem de 30% e vertente de forma convexa a reti
línea. A altitude local 6 da ordem de 2'I20 netros.

Trata-se de urn solo pouco espesso, con horizontes
A e B nedindo ce¡ca de 120 crn, seguidos por un horizonte de alte-
ração C de espessura\considerável (ESTAMPA I - Foto 4).

O horizonte A é bastante hunífero e espesso (55 cn)'
subdividido em Arr, AIz " Ats. A coloração únida 6 bruno-escura a

bruno, e a textura 6 argilosa. A estlutura é moderada a forte gra-
nu1ar, desde muito pequena a nédia, ocorrendo blocos subangulares

na transição para o horizonte (B). Porosidade ¡nuito elevada, con

poros desde rnuito pequenos a grandes ' Acima deste horizonte, exis-
te una liteira (Or) constituída por restos de vegetais semi-decorn

postos, que forrnarn urna camada de 8 crn de espessura.

Segue-se um horizonte (B) pouco espesso (65 cn),sub

dividido ern (81) , (82) e (Br) , de coloração predoninante anarelo-
brunada, A textura 6 muito argilosa, e a estrutura 6 grosseira, do

tipo prisnática, noderadamente desenvolvida, conposta de blocos an

gulares e subangulares, de tamanho m6dio a grande. A porosidade 6

elevada, con poros muito Pequenos.

O horizonte C de alteração, tipo arena apresenta

várias camadas ou níveís de alteração. Em seu conjunto, a colora-

ção é variegada, composta principalrnente por cores cinzentas ' ama-

reladas e amaïronzadas. A textura é franca e a estrutura é sene-

lhante a da rocha (nefelina-sienito).

'l'rata-se, portanto, de um solo com características
rnacromorfológicas tÍpicas de u¡n cambissolo.

O estudo rnicroscópico pernitiu evidenciar que exis

te uma transf ornação dos feldspatos en gibbsita, d-e 9-de ..os prirnei-
ros estágios da a1t-eração. -Es-ta gibbsita ap.arece sob a forma de

cïistais de vários tamanhos, ocupando grande parte da matriz do so

1o, Neste níve1, as biotitas pouco abundantes, aparecen parc'ialmen

te alteraclas. Ern direção ao cr, elas são rnais nunerosas e caàa vez
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mais alteradas, transformando-se en rnine¡ais hidroxialuninosos e

en alguns casos, en nacro-caulinitas (ESTAMPA IV - Foto ó), ain-l
da com sua estïutura original conservada. Ern direção ao horizon\.
te (82), as biotitas, já bastante ferruginizadas, acunulam - se,,

chegando a representar netade do volume ocupado pelo esqueleto,f
que por sua vez, representa 30% do volune total da matliz do so-
Io. Existe portanto, una transforrnação parcial dos minerais pri-
rnários, principalmente das biotitas, que pernanecern at6 os hori-
zontes superficiais (ESTAMPA IV - Fotos ó a 8) -

Corn relação ã organização estrutural ' a naior
do fundo matricial de alteração (BOULET, I978), transforma-se a

partir do topo do horizonte (Br) em urn pedoplasma irnportante no

(82), porérn ainda com un esqueleto relativamente rico em bioti-
ta alterada. Neste nÍve1 o plasna é abundante (60%) ' isótropo e

praticanente apédico, con leve tendência para forrnação de "peds"
sob a forma de blocos subangulares (ESTAMPA V - Foto 1) '

A análise norfológica conjunta, permite carac-

lerizar o solo cono carnbissolo típico.

1.3. A Região do Alto Planalto da Bocaina SP

O Planalto da Bocaina está localizado na divi-
sa entre os Estados de são Paulo e Rio de Janeiro. cornpreende um

planalto crj-stalino maturanente dissecado (Figura 4) , onde predo

minam os rnignatitos do Complexo Costeiro (HASUI 6 FONSEC¡',1981)'0

rnodelado é bastante variáve1, con uma área nais novimentada, rnon

tanhosa a forte ondulada e de cota nais baixa, e outra, com su-

perfície mais alta e nenos movirnentada em relevo (nar de rnorros).

As altitudes variarn de 1.000 a 2.000 netlos. O clirna é do tipo
tropical rnesotérmíco brando super-únido, sem estação seca' e a

vegetação é a floresta subtropical perúnida altinontana ' coln

grandes áreas cobertas com vegetação de canpo altirnontano'
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I . 3. t. Perfi1 PBI

Este perfil representa os solos da parte nais a1

ta do Planalto da Bocaina, sob vegetação de campo altimontano e o

cupa o terço nédio de encosta de relevo ondulado. Vertente de for
ma convexa, corn declividade da ordern de 5 a 8%, e altitude de

2.085 metros.

Observando no canpo, o solo apresenta uma peque

na espessura, con horizontes A e B nedindo cerca de 80 c¡n, segui

do cle urn. horizonte de alteração C bastante espesso (ESTAMPA I -

FÕto 5).

O horizonte A, corn espessura de 17 cn, apresenta

-se subdividido en A, e Ar. Coloração únida brunada a bruno-escu-

ra, textura franco-argilo-arenosa, e estrutura fraca pequena gra-

nular, con aspecto de naciça pouco coesa' Entle este horizonte e

o subjacente (B), encontra-se uma linha de cascalhos de quartzo a

ïestados e seni-arestados, constituindo uma descontinuidade de na

teriâ1.

O horizonte (IIB) é subdividido en (IIBt) ' (IIB2)

e (IIBr), e apresenta apenas 60 cn de espessura total' A colo::a-

ção úrniaa no (IIB2) é amarelo-avernelhada, textura franco-arenosa

e a estrutura é ern blocos subangulares fracanente desenvolvida,mé

dia a grande, con aspecto de naciço pouco coesa' A porosidade é

elevada, con poxos finos.

Segue-se un horizonte C (saprolito de rnigmatito

rico em muscovita), espesso, de coloração avernelhada ' bastante

intenperizado e de textura franca (micácea) '

A aná1ise rnicroscópica coloca em evidência a e-

xistência de um fundo matricial de alteração, onde os feldspatos

estão totalnente transfornados ern gibbsita' bem corno as biotitas

en óxidos cle ferro. Por outlo Laclo, a rnuscovita, abundante na ro-

cha-rnatriz permanece ínalterada' dininuindo ligeiranente sua quan
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tídade en direção ao horizonte de superfície (ESTAMPA V - Foto 3

a 5) . Nota-se tambén a ausência de relíquias de feldspatos alte-
rados, com estrutura conservada, o que indica urn estágio de evo-

1ução nineralógica mais avançado do que aquele encontrado nos

outros perfis de cambissolos.

A pequena quantidade de pedoplasna no solo' prin
cipalnente no (IIB2), e a grande quantidade de palhetas de rnusco

vita constituindo a rnaior parte do esqueleto, indican una trans-

formação fraca de natvreza mineral6gica' Da nesrna forrna' a orga-

nlzaçáo estrutural é fraca e o naterial apresenta-se eminentemen

te apédico (ESTAMPA V - Foto 4).

cluir que se

Dessa maneíra
constituirno
rosão,

Todas estas informações norfológicas levan a con

trata de un solo corn de se,nvo I v i ¡¡¡9-4-,!-q *--- inconpleto '
, caract.erizando un cambissolo, que provavelnente

presente, a base de um perfil re jyvene¡.9j'do pe!.a e¡

1.4. A Região do Planalto de Canpos do Jordão qD

O Planalto de Carnpos do Jordão encontra-se loca

lizado na porção oriental do Planalto Atlãntico (Figura 4) ' sen-

do constítuída por uma zona tectonicanente elevada' O embasanen-

to cristalino 6 fornado por rochas gnáissicas e rnignatíticas per

tencentes ao Grupo Paraíba do Sul . En seu todo, a região apresel

ta un relevo nontanhoso a forte ondulado. Nas partes nais altas

do p1analto, ocorren áreas con relevo maís suave ' ondulado e for

te ondulado, onde os desníveis locais variarn de 50 a 100 metros '

com declives de 10 a 30qo e vertentes con perfis convexos a reti-

líneos. As altitudes variarn de 1'500 a 2'000 netros' O c1i'ma é

do tipo mesotérnico médio super-únido ' con subseca' A distribui

ção da vegetação c1e carnpo de altitude e floresta subtropical per

úmida altimontana con araucária constitui un rnosái'co típico' com

una certa organi.zação relacionada ãs forrnas de relevo' ã rede de

drenagem e aos solos.
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1.4.1. PerfiI CJI

Este perfil representa, em grande parte, os solos
que ocorrem nas áreas acima de 1.800 metros, de relevo ondulado e

forte ondulado do topo do p1analto. Encontra-se sob vegetação de

floresta, em terço médio de encosta de relevo ondulado, con decli
vidade da ordem de 10%, e vertente de forna convexa. A altitude
1ocal está en torno de 1.820 netros.

'I'rata-se de urn solo pouco espesso, con horizontes
A e (B) medindo cerca de 80 cn, seguidos de urn horizonte C de a1-
teração com estrutura conservada da rocha-mat¡iz (ESTAMPA I - Fo-
to 6).

O horizonte A, quando únido, apresenta coloração
bruno-acinzentada-muito escura a bruno-escura, con espessura de

30 cn e é subdividido em Arr, Al2 " Ar. A textura é franco-argilo-a
renosa, e a estrutura é fraca n6dia granular e fraca pequena a

nédia blocos subangulares. A porosidade é a1ta, con poros finos e

n6dios. Acima deste horizonte, encont.ra-se una liteira constituí
da por restos de vegetais semi-decornpostos, que formarn uma cama-

da (01) de ap r oxirnadânen t e 10 cn.

O horizonte (B) de coloração únida b¡uno-forte, en

contra-se subdiv j.dido em (81)', (BZ) e (83), e con espessura .to-
tal de 50 cm. A textura 6 da classe f¡anca no (82), e a estrutu-
ra 6 grossei¡a, do tipo prismática, cornposta de blocos subangula-
res de tarnanho m6dio a grande, fracanente desenvolvidos ' A porosi
dade é média a alta, corn poros finos.

O horizonte C de alteração apresenta feição de are

na, sendo constituÍdo por partes nais friáveis de coloração arnare

1ada, e partes nenos friáveis, acinzentadas.

A observação nicroscópica permitiu constatar trans
fornações verticaís, progressivas e contínuas, porén com fraca ín

tensidade,
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Do ponto de vísta mineralógico, os feldspatos so-

f rern urna completa alteração em produtos a¡norfos e gibbsita, €D-

quanto que as biotitas parcialrnente alteradas pernanecen de ¡nanei

ïa bastante expressiva en todos os horizontes do solo (ESTA}"IPA V-

Foto 6 a 8).

Corn relação ã organização est¡utura1, observa- se

que o fundo rnatricial de alteração transforna-se muito pouco, des

de a base do perfil aÈé o topo do horizonte (82). 0 nateriar é

muito pouco pedoturbado (JONGERIUS, 1970).

' A pequena espessura do solo e a plesença altanen-
te significativa de pseudomorfos de biotita, desde a base at6 a

parte superficial do perfil, levarn a concluir que se trata de um

carnbissolo típico.

I.4.2. Pe rfi 1 CJZ

Representa os solos que ocupam as áreas de relevo

foTte ondulaclo da borda do plana1to, en colinas niveladas entre

1.500 a 1.800 rnetros. Encontra-se sob floresta natural , em posição

de terço médio de vertente de forna convexa a retilínea, declivida
de da ordern de 30% e altitude de 1.500 netTos'

Trata-se de um solo bastante espesso, com horizon-
tes A e B, nedindo cerca de 250 cn, seguidos de urn horizonte c de

alteração não nenos espesso (ESTAMPA II - Foto l) '

O horizonte A apresenta-se subdividido em All ' \tz
e A-. de coloracão úrnida bruno=escura, bruno-forte e vernelho-ana-

-)

relada respectivamente. Bastante espesso (40 cm), textura franco-

argilo-arenosa e argilo-arenosa, con estrutura granular pequena 
'

fracanente clesenvolvida e en blocos subangulares, nuito pequena a

nõdia. A porosidacte do material é muito elevada' con poros finos e

grosseiros '
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0 horizonte B" de coloração avernelhada foi subdj.
vidido "r BWt, BWz (BWZr " BWZZ) .e rIB", (rrBWSr e IIB"rr). A es-
pessura total deste horizonte é da ordem de 210 cm, sendo 8", de

80 cm. A textura é argilosa e a estrutura é fracamente desenvolvi-
da ern blocos subangulares, pequena a nédia, corn aspecto de rnaciça
porosa pouco coesa. 0 material apresenta una porosidade fina nuito
elevada. Foi observada una linha de cascalhos de quartzo arestados
e semi-arestados no topo do IIBWSt, o que provavelnente constitui
uma descontinuidade de mate rial .

O horizonte C sõ foi observado em corte de estrada
rnai-s profundo e constitui o saprolito de rocha rnigrnatítica, do ¿i-
po a ren a.

A observação nicroscópica evidencÍou fortes trans-
forrnações verticais, de natureza rnineralógica e estrutural. A par-
tir do horizonte IIBW3, en profundidade, constata-serapenas, pe-
quenas quantidades (< 1%) de rninerais primários, tais como bioti-
ta alterada e fragrnentos de feldspato gibbsitizado (ESTAMPA VI
Foro 3 a 6).

Do ponto de vísta estrutural, o naterial encontra-
-se bastante evoluído, evidenciando un avançado estágio do pedo-
plasna. A microagregação é importante ao longo de todo o perfil,
principalmente a partit do BylZ2, en direção ã superfície (ESTAMPA-

Foto 4 e 5J.

A observação conjunta perrnite concluir que se tra
ta de um solo bastante evoluído, bastante espesso, com transições
difusas e graduais entre os horizontes,caracterizando, portanto,
um latossolo,

1.5. A Região do Planalto do Alto Rio Turvo ou Prinej-ro Planal-
to Paranaense, Serra Negra - SP

A Serra Negra, sit.uada no Planalto do Alto Rio Tur
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vo, localiza-se na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná'

Nesta região, o pLanaLto encontra-se entalhado sob xistos do corn-

plexo Turvo-Cajatí, segundo SILVA & ALGARTE (1981)' Seu topo es-

tá nivelado a 950 rnetros e apïesenta un r.elevo ondulado a fo,te
ondulado, co¡n desníveis locais inferiores a L00 rnetros ' As decli-
vidades são nédias a baixas (atê 20e") e as vertentes apresentam

forrnas convexas a retilíneas. O clima predorninante é o tropical
(subtropical) rnesotérmico brando super-únido, corn subseca, e a

vegetação natural é a floresta subtropical perúnida'

1.5.1' Perfil SNl

Este perfil representa os solos do Topo da Ser

ra Negra, sob vegetação secundária de floresta subtropical perúni

da. Ocupa a posição de terço rnédio superior de vertente convexa '
de relevo ondulado a forte ondulado, corn declivídade da orden de

15%, e altitude de 950 netros.

Trata-se de um solo de espessura médÍa' corn ho-

rizontes A e B medindo cerca de 130 cn' e un horizonte C nuito

espesso, pratÍcamente sem estrutulas da rocha-natriz (xisto) ' até

o nível observado (ESTAMPA II - Foto 2)'

O horizonte A é pouco espesso (10 cn) ' de colo-

ração úmida bruno-escura, textura franco-argilo-arenosa e estru-

tura fraca pequena granular e blocos subangulares ' A porosida-

deéelevadaefina.

o horizonte (B) de coloração únida bruno-amare-

Iada a amarelo-brunada encontra-se subdividido en (81), (Bzr)

(B rr) e (83) ' A espessura total do horizonte (B) é de 120 cn' sen

¿o"ã ¿o før¡ ae 70 cn. A textura é franco-argilo-arenosa a argi

lÕsa e a estrutura é pequena a média blocos subangulares ' fracarnen-

te desenvolvida, corn tendência ã fornação de prisnática no (822)'

A porosidade do ¡naterial é elevada' com poros finos'
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Segue-se um horizonte C bastante intemperizado , de

coloração averrnelhada, com nosqueado cinza-amarelado.

A observação microscopica indica um rnaterial bas-
tante evoluído. Praticamente todos os ninerais secundários, des-
de a base do perfil, são constituídos por argilominerais e õxidos
de ferro forrnados a partir da rocha-natriz (xisto). O esqueleto
é exclusivanente constituÍdo por grãos de quartzo, herdados do

xisto (ESTAMPA VI - Foto 7).

Con relação ao desenvolvimento estrutural , enbo-
ra o plasma seja abundante (50% do volurne total da matriz - s), o

naterial apresenta-se pouco organizado, praticarnente apédico, com

f¡aca ind,ividualização de macro a "rnicropeds". Êste plasma é ca-
racterizado por separações plásrnicas conuns a abundantes, que pa-
Tecem estar Iigadas a antigas est¡uturas micáceas, que já não são

¡nais visíveis, pelo nenos neste níve1 de observação (ESTAMPA VII-
Foto 1).

Muito enbora o rnaterial do solo apresente uma evo

1ução rnineralógica inportante, com ausência de ninerais internperi
zãveis visíveis, a espessura média do (B) e, principalmente , a

fraca organízaçáo do pedoplasna levam a concluir que se trata de

um cambissolo.

1.6. A Região do Planalto do Alto Rio Turvo ou Primeiro Plana1

to Paranaense, Canpina Grande do Sul - PR

A região de Campina Grande do Sul est.á situada no

Prirneiro Planalto Paranaense (BIGARELLA, f954), próxina ã Serra

da Graciosa. Trata-se de uma área onde as rochas c¡istalinas do

Conplexo Costeiro apresentam un suave abaulanelÌto ern f o¡rna de do

mos, constituindo relevos ondulados. As altitudes são da ordem de

750 a 800 metros e os desníveis locais são inferiores a 50 me-

tTos. As vertentes apresentan forrnas convexas a retilíneas e os

vales são abertos. O clina é do tipo tropical (subtropical) neso-



tér¡nico brando s uPe rúni do

presentada Pela floresta

-58-

com subseca, e a vegetação natural é re-
subtropical úmida corn araucári a '

1.6 ' 1. Perfil CSI

Este perfil ocorre en área utilizada com pasta-

gem, en posição de terço nédio inferior de vertente convexa ' em

relevo ondulado e declividade de 25%' A altitude local é da ordem

de 750 metros.

Trata-se de un solo espesso' com horizontes A e

B medindo cerca de I80 cm, com horizonte C de alteração não me-

nos espesso (ESTAMPA II - Foto 3)'

O horizonte A, subdividido em Aplt, Apr2 " 1r' 
u:

presenta coloração únida bruno-arnarelada-escura' A textura e argl

losa e a estrutura apresenta-se rnoderada a folte pequena a mé-

dia granular e eÌn blocos subangulares' A porosidade 6 elevada 'corn

poros desde finos a grosseiros'

O horizonte (B¡) apresenta-se subdividido em

(Bwr), (B,rr) e (Bws), sendo a espessura fo 
(aY2) U: t: 

:t:-o 
t"tn

.uiåo ú.iäã p."dotirrante é bruno-anarelada e a textura ã argilosa

A estrutura é fracanente clesenvolvida en blocos subangulares e an

gulares pequenos a nédios. O naterial do solo apresenta uma poro-

sidade elevada, com poros nuito finos'

Segue-se urn horizonte C de alteração a partir de

180 cn de profundidade, constituído de saprolito de granodiorito'

A análise microscópica ressalta que o naterial do

solo encontra-se bastante evoluído, sendo pequenas as quanticlacles

(< Zu") de ninerais prirnários alteráveis ' com suas estruturas ain-

daconservadas.Praticanentetodososfeldspatosforantransforma
dos e¡n argiloninerais (não tendo sido constatada presença de cris

tais de gibbsi.ta). As biotitas foram transfornadas em óxidos de
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em vermiculita corn Al interlarnelar' 0 es

constituído por grãos de quartzo (ESTAM-

conjunta dos dados morfológicos perni

latossolo intermedíário para carnbísso-

Do ponto de vista estrutural' o rnaterial do solo

apresenta un plasrna abundante (ó0% no B"r) ' rnuito pouco organíza-

do em macro e "nicropecls", em geral con aspecto contínuo ou apédi-

co. Argilans de tensão en quantidade cornuns foram observados em

torno de alguns grãos clo esqueleto (ESTAMPA VII - Foto 5)'

1.6.2 - Perfí1 CSZ

Representa o solo de ¡naio¡ ocorrêncía na área'

Encontra-se sob vegetaÇão secunclária de floresta subtropical úmi-

da com araucária' Ocupa a posição de terço rnédio superior de en-

costa, en Ìe1evo ondulado, con vertente convexa e declividade da

ordem de 10%' 1\ altitude 1oca1 está em torno de 780 metros'

Este solo apresenta sequência de horizontes A e

(B), con espessura da ordem de 260 cn' seguido de un horizonte C

cle alteração bastante profundo (ESTAMPA TI - Foto 4J'

O horizonte A hunífero ' de coloração únida predo

ninante bruno-escura, subdividido en Atl' At2 t 413' apresenta

una espessura de 60 cm' A textura é argilosa' e a estrutura apre-

senta-se moderadamente desenvolvida en blocos subangulares ' desde

pequenos a nédios ' sendo encontrado o tipo granular apenas no Att

A porosiclade do rnaterial é bastante elevada' con poros fínos a

grosseiros '

O horizonte (B), subdividido en (Bi) ' (BZ) e

(Bj), apresenl-a una espessura ¿o (BZ) da orde¡n de 50 crn' A colora
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ção úmida deste horizonte é amarelo-avermelhada, e a textura é da

classe muito argilosa. A estrutura é grosseì.ra, prismátíca, rnode-

radanente desenvolvida, cornposta de blocos angulares e subangula-

res nédios a grande. A porosidade é fina e elevada'

Segue-se un horizonte C de alteração' constituído
por saprolito cle granodiorito, bastante alterado e ferruginizado'
de coloração variegada e textura franco-siltosa (ESTAMPA VII - Fo

to /),

O estu<lo microscópico pernitiu evidenciar una evo

1ução praticanente conpleta do naterial do solo (ESTAMPA VII - Fo

to 8 e ESTAMPA VIII - Fotos 1a 3). Os rninerais prírnários altelâ-
veis foram transformados em un plasma nuito abundante e rico em

caulinita. Pequena quantidade de minerais prinários alterados e

de difíci1 identificação parece estar ligada ã presença de pseudo

rnorfos cle bj otita (verniculita con Al interlarnelar) '

Do ponto de vista de organização estrutural' tra-

ta-se de un naterí41 com um pedoplasna abundante ' porém rnuito pou

co organizado, praticamente apédico ou contínuo ' Não se notan su-

perfícies de fraqueza ou separações contínuas de limitando nacro

ou "nicropeds". Os argilans de tensão são cornuns a abundantes '

principalnente, em torno dos grãos do esqueleto e vazios' A cero-

sidade observada no campo, em grau conum e ftaca ' deve estar rela

cionada com estes argilans (ESTAMPA VII - Foto I e 2)'

observação conjunta dos dados norfológicos, per

o sol-o como cambissolo' tendo eTn vísta, princi-
organizaçâo estrutural e pequena espessura do

A

rnite caracteri zar
palmente, a f raca
(nz).

1.7. A lìegião clo Planalto do GuaPiara' APiaí SP

região de Api.aí está inserida no alto do Planal

(IpT', l.9Slb). O relevo ó forte ondulado a ondu-to do Guâpiar¿l
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1ado, constituído por norros com topos arredondados, vertentes re

tilíneas e convexas, e declividades médias a altas, acima de l5%.

Os desníveis locais variam de 100 a 300 metros e as altitudes es-
tão en torno de 900 a 1..000 metros' A litologia é representada
por filitos do Grupo Açungui. O clima da área é do tipo tropical
(subtropical) mesotérmico brando superúnido corn subseca e a vege-

tação natur aI 6 a floresta subtropical perúmida con araucária.

I.7 .I. Perfil AP1

Este Perfil representa os solos

vo forte ondulado a ondulado e ocupa a posição
veÌtente convexa, com declividades da ordern de

cal está em torno de 900 netros e a vegetação é

pical perúnida secundária'

das área de rele-
de terço médio de

20e". A altitude 1o

a floresta subtro

mâ te -

Dô ponto de vista rnac¡onorfológj-co, o solo apre-

senta-se espesso, com horizontes A e B nedindo cerca de 240 cn,se

guidos de um horizonte c praticanente sem estruturas herdadas da

rocha-matriz (ESTAMPA II - Foto 5).

O horizonte A humífero, bastante espesso (50 cn) 
'

foi subcliviclj-clo em Att, AtZ " 413. A coloração do solo únída é

bruno-nuito-escura, de textura argilosa e estTutura rnoderada pe-

quena a média em blocos subangulares, ocorrendo o tipo granular

muíto pequena c pequena no horizonte A1 I' A porosidade do

ri.al é elevada: com poros.

O horizonte (B) apresenta-se subdividido en (l)1) 
'

(Bzr), (Br) e (Br), sendo a espessura de todo o (82) da ordem de

110 cm. Äpresenta coloração únida vari ando de bruno-arnarelada a

bruno-forte, textura argilosa, e estrutura grosseira' con pris-
nas compostos de blocos angulares e subangulares, moderada a for-
tenente clesenvolvidas ' A porosidade é fina e elevada'

Segue-se um horizonte C bastante intenperizado



espesso, de coloração predoninante vermelho-amarelada e mosqueado
proeminente branco-rosado. A textura é muito argilosa, e a estru-
tura é moderada a forte em blocos angulares e subangulares.

Pela descrição microscópica, pode-se constatar que

o naterial do solo encontra-se bastante internperizado, não sendo
mais observada a presença de minerais prirnários alteráveis a par
tir da base do horizonte B (ESTAMPA VIII - Foto 5 a 7 ).

Com relação a organização estrutural, o rnaterial
do solo apresenta-se nuito pouco organizado, eminenternente apédi-
co no horizonte (B). O plasma é caracterizado por argilans de ten
são comuns e abundantes, em redor dos grãos do esqueleto e dos va
zios, do tipo "skel-vosepíc", segundo BREWER (1964), (ESTAMPA

VIII - Foto 6).

A observação morfológica conjunta permì-te caracte-
'rizar o solo co¡ro canbissolo, principalnente pela ná organização
estrutural do material, A forte evolução do material, com ausên-
cia de minerais alteráveis, não deve ser levada en consideração,
poís trata-se de urna rocha-natriz (filito), que facilita este ti-
po de evolução.

2 . ,\N,ÁLI SI 1N1'I,JGIìAD,A ÐOS DAI]OS T,fOIìFOLÓGI COS

As principais caïacterísticas morfol6gi"cas dos so-
1os estudados estão resumidas na tabela 5.

A anã1ise desta tabela permite colocar em evidên-

- a evolução mineralógica dos solos da porção ne-
ridional apresenta-se irnportante, com o desaparecimento conìp1eto
dos ninerais primários alteráveis, restando apenas traços de pseu
domorfos. Ëste tipo de evolução foi observada tanto nos xistos e

filitos, como nos granodioritos estudados.
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Por outlo 1ado, nas áreas central e setentrional ,

embora a evolução rnineralógica seja de tipo se¡nelhante a da por-
ção meridional , o grau 6 bem rnenor. Neste caso, os solos apresen

tam grande quantidade de minerais (feldspatos e rnicas) parciahnen-
te alterados e pseudomorfizados;

- a formação do pedoptasma na região central e

setentÍiona1 a partir dos rnínerais alterados (ålteroplasma) , segun

do BOULET (1978), é nais inportante nos Iatossolos que nos carnbis-

so1os. Na parte neridional, praticanente, não existe distinção en-

tre as duas classes de solos, no que diz respeito à quantidade de

plasma, já que todos apresentan um pedoplasma bastânte abundante

Neste caso, a diferença entre e1es, linita-se apenas aos aspectos 1i
gados à evolução secundária do pedoplasrna e, rnais precisamente, no

processo de mícroagregação '

- macroscopicamente, os solos en estudo apresen-
ta uma evotução es1-rutural. (organização secundária do plasma),des
de a fornação de "peds" grossei.ros, blocos e prisnas col¡postos de

blocos, caracterizando um B estrutural , segundo FLACH et alíi
(1968), até um estágio onde dominam os mj-c¡oagregados (B latossó1i
co), passantlorevidentemente, por todas as fases internediárias.

Este tipo de evolução pode ser rnelhor observa-
do na escala microscópica' 0s cambissolos apresentan-se nornalnen-
te apédicos ou com ligeira tendência ã forrnação de "rnicropeds".Por
oul-ro 1ado, os latossolos apresentam una evolução do pedoplasma im

poïtante, no sentido da nicroagregação.

Dessa forma, a análise das caracte¡ísticas levam-

nos a di.stinguir três tipos de so1os, que, a príori. representam

estágios de uma mesma evolução pedogenética:

a. Solos conl dominância de características câmbi

cas, apresentando desenvolvimento incompleto, tanto mínera16gico

como estrutural (NF2, AI1, PB1, CJ1, SN1, CS2 e AP1): são os típi-
cos cambíssoLos;
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b. Solos con dornínãncia de características 1a-

tossóIicas, apresentando desenvolvirnento complel-o ou quase comple

to, tanto mineralógico, como de organização estrutural , corn micro

agregação moderada a forte (NF3 e CJ2) : são os típicos Lal;osso:'

Los ,

c' Solos com dorninância de características i"n-

ternediárias entre câmbicas e latossólicas. Neste caso, dois ti-
pos devem ser destacados: solos onde a evolução mineralógíca é

praticamente completa, restando apenas pequenas quantidades de

rnj.nerais primários em díversos estágios de alteração (5 a 8%) e 
'

evolução c1o pedoplasrna inportante, com noderada nicroagregação

(NF1) : são os cambissoLos LaLossóLicos; e solos onde a evolução

dos rninerais prirnários é conpleta, sendo porém o plasma fracanen-

te organizado, com estrutuïa grosseira (não nicroagregado) e' ao

nicroscópio óptico, apresenta-se praticanente apédico (CS1): são

os Latas s aLos cã.mbícos.
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ESTAMPA I

Foto I - Perfil NFl. CAMBISSOLO Ã.LIC0 latossõlico A proeninente
textura nédia ¡ase fLoresta tnopicaL petenifóLia úmi-

da z'eLeoo forte onduLado substz'ato b4otita gnaieee.

Foto 2 - Perfil NFz, CAMBISSOLO Tb ÃLICO A noderado textura né

dia fase fToresta tropícaL petenifôLia únída z'eLetso

forte onduLado subetrato bíotita gnaisse.

FOtO 3 - PErfil NF3. LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO HÛI4ICO ÃLICO

textura argilosa fase fLoz'eat'a tropioaL petenifóLia ú-
m'ida reLeuo onduLado.

Foto 4 - Perfil AI1. CAMBISSOLO HflMICo Tb Á'LICO textura argilo-
sa fase fLoresta subttopical penúnida altimontana teLe

üa forte onduLado substv'ato ne feLina-sienito '

Foto 5 - Perfil PBl. CAMBISSOLo Tb ÃLICO A noderado textu¡a m€

dia fase campo de aLtitude teLeoo onduLado substtato
migmatit o .

Foto 6 - Perfil cJl. CAMBISSOLO HÛMICO Tb ÃLICO textura nédia

fase fLoresta subtt'opicaL pet'únida de aLtítude reLeoo

onduLado substnato gnaisse'
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ESTAMPA I I

Foto 1 - Perfil CJZ. LATOSSOLO VERMELHO-MARELO DISTROFICO A ¡NOdC-

'rado teætura argilosa fase fLonesta subtnopícal per'ítmida

reLeuo fonte onduLado.

Foto 2 - Perfil SNl, CAMBISSoLO Tb ÃLICO A rnoderado textura argi-
Iosa fase floz'esl:a subtz'opicaL petúmida z'eLetto onduLado

substrato muscoPíta æisto,

Foto 3 - PerfJ.l CS1. LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTROFICO CâNbi

co A noderado textura argilosa fase fLoresta eubtt'apical
p er'úmi da reLeuo onduLado,

Foto 4 - Perfíl CSZ. CAMBISSoLo Tb ÃLICo A proetninente textura
nuito argilosa fase fLoreeta subtz'opicaL petúnida rele-
uo onduLado substz'a1to gz'anodionit o.

Foto 5 - Aspecto da estrutula grosseira, conu¡n aos cambiseoLos da

re gião .

Foto 6 - Perfil APl. CAMBISSOLO HÛMIC0 Tb ÃLIC0 textura argilosa
fase fLoresta subtt'opicaL petúmòda reLeuo forte onduLado

s ub s 1; z'a1; o fiLito,



ESTAMPA III



Iroto 1 -

Foto 2

Foto 3 -

Foto 4

loto 5

Foto 6

Foto 7 -

Ioto I -

ESTAMPA I I I

Perfil NFl . Rocha, L.P.
Aspecto geral de biotita gnaisse. 0bserva-se nitidamente
os cristais de nicroclínio, quartzo e biotita con u¡a
certa orientação.

Perfil NFl . Horizonte C, L.N.
Matriz - s,con estruturas conservadas da rocha-matTiz,
ferruginizada contendo grãos de quartzo, biotita e fel-
dspatõ alterado ern rnaterlal a¡norfo. Distribuição cutâni
ca do material arnorfo entre os volu¡nes'

Perfil NF1. Horizonte (8,,,), L.P.
NÍvel bastante alterado,'áestacando-se un cristal de fe1
dspato totalnente gibbsitizado e inúneras palhetas dé
bioti.ta alterada na matri.z - S.

Perfil NF1. Horízonte (8".'), L.N.
Esqueleto quartzoso, poréfi con finas palhetas de bioti-
ta alterada e feldspato gibbsitizado. Todos os vazios
são orto (não alisados) e interconunicantes ' EStrutura
pÌásmica "argillasepic".
Perfil NFl.. Horizonte (B",) , L.P.
Nódu1o litorreliquial eníiquecido em óxidos de ferro e
cristais de gibbsita s".undátiu. Dentro do nesno, pbser-
vam-se pequenãs-palhetas de biotita alterada e grãos de
quart zo co Tro]- do s .

Perfil NFl. Horízonte A, , L.P.
Presença neste níve1 dorperfil de feldspato gibbsitizadq
de tanánho aproxinado de- 200 u¡n, A estrutura pïásnica é
"argi11asepic", e o material apresenta-se subdividido en
agregados nuito pequenos, separados por urn sistema poral
i portante.

Perfil NFZ. Horizonte C, L.P,
Matrrz - S corn grande quantidade de biotita alterada e
feldspato transforrnado en produtos anorfos (ge1),e grãos
de quartzo arestados. Plasrna pouco abundante de tipo "si
1asepic".

PerfjI NF2. Horizonte (B') , L.N.
Esqueleto quartzoso, con'elevada proporção de biotita e
fetdspatos alterados. A estrutura plásnica è "argillase-
pic" ã "silasepic" e a distribuiçãõ relativa é 'lporph¿
ric" a "enau1ic".



ESTAMPA IV



Foto 1 -

Foto 2 -

Foto 3 -

Foto 4 -

Foto 5 -

Foto ó

Foto 7 -

ESTAMPA I V

Pcrfil NIr3, Horizonte B..z, L.N.
Plasna "argillasepic", äfresentando raras re1íquias de
biotita alterada. O esqueleto è p re doninantenent e quart
zoso.

Perfil Nl'3. Horizonte B-.,', L,N.
O material do solo apreBénta uma organização en "rnicro-
peds" arredondados (iricroagregação) , típica de B latos-
sólíco.

Perfii NF3, Horizonte B ., L.P.
Matriz-S, com algurnas sB$arações plásrnicas do tipo
"ske1-vosepic" e fragrnentos litorrelíquiais com estTutu
Ta tipo "box work".

Perf il. NF3. Horizonte A.r , L.N.
Material bastante porosô, con canais verticais e alguns
preenchidos parcialrnente com microagregados, provenien-
le da atividade biológica.

PerfiI AI 1. Rocha, L,P.
Aspecto gera1. de nefelina-sienito. Praticarnente toda a
paite suþerior é ocupada por cristais de nefelina. Em

baíxo, pärte escura,'un piagioclásio' Ocorre ainda., pi-
roxênio- con inclusões de biõtita (parte nais clara) ; a-
1ém de titanita e carbonato.

Perfil AI 1. Horizonte C, L.P,
Transforrnação isonorfa da biotita, dando lugar a, uma
caulinita de tananho grande (nacro-caulinita). Observa-
-se un preenchirnento dos espaços entre as placas co¡n
gíbbsita se cundári a.

Perfíl AT1, Horizonte (8"), L.P.
Material do solo rico em'rninerais prinários já altera-
dos, porém conservando a forma .original (pseudornorfos).
Fragrnento de nineral aluninossilicatado totalmente alte
rado ern gibbsita.

Perfil AII. Horízonte (B.), L.N.
Plasrna abundante, isótrofo e praticanente contínuo ou a
pédico, corn leve tendência paia forrnação de "peds" eln
blocos subangulares. Grande palheta de biotita altera-
da em interestratificado bíotita-verniculita Al .

Foto 8





Foto 1-

Foto Z -

Foto 3 -

ESTAMPA V

Perfil AI 1. Horizonte (8"), L.P.
Detalhe de plasna "argillasepic", corn grande qyantidade
de finas palhetas de biotita alterada. Neste nivel jà a
parecem alguns grãos de qûartzo.

Perfi I AIl. Horizonte 4., ., , L.N.
Aspecto geral da rnicroaþiegação provocada pela ativida
de biológica "enau1ic", e grande quantidade de vazios
interagregados ¡nédios a grosseiros.

Perfil PB1. Horizonte C, L.P.
Material com estruturas defornadas da rocha-natriz. Es
queleto rico ern muscovita e quartzo. o plasna 6 isótrõ
po e rnuito pouco expressivo, constituídò de óxidos de
ferro e naterial anorfo,

Perfil PB1. tlorizonte (B?), L.P.
Plasma com estrutura "ar!illascpic". Apresenta grande
quantidade de mica fina en diferentes estãgios de alte-
iação, que produz nuita birrefrígência.

Perfil PB1. Horízonte A1 , L.N.
Plasna "argillasepic", Éastante rnicroagregado devido ã
atividade biológica, O esqueleto é nuito rico en quart
zo, com apenas pequenas quantidades de rnuscovita.

Perfil CJ1. Horizonte C, L.N.
Fundo natricial de alteração rnuito rico e¡n biotita aI-
terada, alguns grãos de quartzo e fragnentos de felds-
pato totalmente gibbsitizado, Plasna "silasepic" prati-
canente inexistente.

Perfil CJl. Horizonte (Br), L,P.
Plasma "silasepic" pouco'abundante. Esqueleto pratica -
nente constituído por biotita alterada. En baiio, uf,
grão arredondado de feldspato total-rnente gibbsitizado.

PertÍì CJl. Horizonte (4,), L.N.
A fábrica plásnica 6 ao fipo "enaulic". observan-se al-
gunas palhetas de biotita alterada dispersa na natríz-S.
Sistena poral importante e intercornunicante.

Foto 4 -

Foto 5-

Foto 6 -

Foto 7

Foto 8





ESTAMPA VI

Foto 1- Perfil CJ2. Horizonte C, L,P.
Fundo rnatr:icial. de alteração con grande quanLidade <Ie

quartzo, biotita e feldspato, alguns rninerai's apresentan
-se parcialmente alterados.

I.oto 2

Foto 3

Perfil CJZ. Horizonte C, L.P.
Constitui umá outra parte do flundo matricial de altera *

ção, onde ¿l biotita ^é nenos representada, os gïãos de
quartzo apresentarn-se fraturâdos e preenchidos por pro'ìg
fos anorfbs. O microcl.ínio tarnbé¡n está ben representadù'

l)erf i I C.J2. llorizonte lIB..,',', L"P"
Plasrna "argiltasepic". A äi€ttiUuição relativa é do ti-
po "oorphviic" a i'enaulic"' Observa-se a esquerda um
i-ró,iuìn i'oiruginoso corn estrutura conservada do tipo "box
wr¡ r'k " ,

I'crfil CJ2. llorizonte 8..,', 1,.N.
Material do solo apresefltá una -microagregação moderada
a forte. A es1-rutuia plásrnica é "argillasepic", e o sis-
tena poral é inportante e interagregados.

Foto 5 - Pe rfiÌ C.I2. llorizonte B. ..r, L.P.
Detalhe da. tnicroagregaçä6"e porosidade elevada, típiceLs
do B l.atossó1ico.

Pcr[i I C,l-'. llorizonte A' ',, L"N.
Istrutur¿] p1á.smica "argillasepic", distribuição rel¿tiva
do tipo "enau1ic". Material bastante nicroagregado, com
tendência à forrnação de "micropeds".

Foto 4

lìo tr o f)

Ìrot o 7

Foto I - Perfil SN1. lìorizonte (B)7) ' L N'
Materral do solo eninentéáente ap6dico ott coîtíIìúo ' coìl
un esqueleto tipicanente quartzoso '

Perfil SN1. Horizonte C, L'N.
Níve1 bastante alterado, con esqueleto quartzoso fino e

plasma "si1asepic". Os vazios são fissurais e -pouco abun
ãantes. O mateiial do solo é eninenternente apédico oìJ
contínuo.



ESTAMPA VII



Fo to 1-

Foto 3 - Perfil CS1. Rocha, L'P.
Granodiorito. Observa¡n-se alguns grãos de quartzo,bio
tita parcialnente cloritÍzada e grande quantidade de
plagiirclásios frescos, porén bastante fraturados e
preenchidos com produtos arnorf os.

Foto 4 - Perfil CSt, llorizonte C, L'P.
Fundo natricíal de alteração bastante ferruginizado ,

con quartzo e feldspato totalnente caulinizado e gib.
bsitizado. Cutans, "férri-argi1ans", são encontrados en
algunas paredes dos vaz ios '

Foto 5 - Perfil CS1. Horizonte B..", L.N.
O material do solo apreSénta un plasma- abundante, pra
ticanente apédico ou'.ot una 1evè tendência ã foi¡nã
ção de "ni croPe ds " .

Foto 6 - Perfil CSl' Horizonte A-tr, L.N.
O material apresenta urnPf Ïasna con estrutura "algiIla
sepic", " poiot fissuraii aplainadas "craze planes" I
corn algunas microfissuras inte ragre gados ._ Na parte
central obse¡va-se un corte transversal de u¡na raiz.

Foto 7 - Perfil CS2. Horizonte C, L'P.
Material bastante alterado, constituído por urna rede
muito complexa. 0s feldspatos, ¡nais abr-rndantes, trans
forrnarn-se- ern caulinita e- gibbsita. Todo o sisterna pa=
Tece ser preenchido por produtos anorfos.

ESTAMPA VI I

Perf i'l SN1. Horizonte (Br r) , L.P.
Material do solo, con gráide quantidade de separações
p1ásrnicas, principalnente, en torno dos grãos de es
(ueleto e vazios, do tipo "skel-vosepic".

Perfil SN1. Horizonte 4.,, L.N.
Plasna do tipo "argi1las'epic". 0 naterial do solo apre
senta-se bastante subdividido ern "peds" delinitados
por pequenas fissuras.

Foto 2

Foto I - Perfil CSz. HorÍzonte
O naterial do solo é
rna diferencia-se Pe 1a

lB"ì . L.N.
còntínuo ou apédico, e o plas-
coloração ern duas Partes.
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TSTAMPA VIII

Foto 1 - Perfil CS2. Horizonte (Br), L.P.
Separações p1ásmicas em {uantidades comuns a abundantes,
foimando una estrutura que varia de "masepic" a "Omnise-
pic"-

Foto Z - Perfil CS2. Horizonte (Btt), L.P.
0 plasma mais claro, aprégenta maior quantidade de sepa-
rações p1ásmicas.

Foto 3 -

Fot o 4-

Foto 6 -

Foto 7 -

Perfil CS2. Horizontê A'', L.N.
O material é quase contiduo, por6m apresenta
cia para formar microagregados. A atividade
contribui muito para este processo.

Perfil AP1. Florizonte C, L.P.
Estruturas herdadas da rocha-rnatriz (filito),
terial apresenta-se bastante cloritizado.

uma tendên
b iológi cã

onde o ma-

Foto 5 - Perfil AP1. Florizonte (B"'), L.N.
Material eminentemente'afédico ou contínuo, com um es-
queleto exclusivamente quartzoso. Os vazios são fissu-
rais e muito pouco representados.

Perfil AP1. Horizonte (Brr), L.P.
As separações p1ásnicas 3äo abundantes, principllmente
em torno dos grãos do esqueleto e dos vazios, definindo
unì p l asna clo t ipo " ske 1-vomasepic" .

Perfit AP1. Horizonte A1l, L.N.
Plasma "aïgi11asepic" e com distribuição relativa do ti-
po "enauli¿". O nàterial apresenta-se bastante microagre
þado, com um sistema poral intercomunicante importante.
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TTRCI I RA PARTT

CAPfTULO V - RESULTADOS E DISCUSSOES

ANÃLISIlS I.fSTCAS

I.t. 
^ 

CranulonrctrÍa

a. l"r,ctçac,t graosseíra (> 2 mrn)

A fração grosseira (cascalho e calhau) encontra- se

representada quase qLlc exclusivamente nos solos das partes scten-
trìonal e cerìtra1. Os r¿rnrbissolos NFl , NF2, AIl e Plll , e latosso'-
lo Nli3 são os qrìe ¿ìpresentarn os valores mais elevaclos para esta
f ração (Quadro 3l . 0s casc¿rlhos estão muito bem represerttados, eD-

quanto que os calhaus estão rìormal¡nente ausentes ou em quratrticia-
des muito pequenas, muito embora valores um pouco nais e I e vados

são encontrados nos horizont-er B3 e/ou C. Entretanto, rìo perf i1
PB1, existe uma concentração desses elenentos, constituindo uma

camada de aproxinadamente 3 cm. Observou-se, também, to perfí1
NF3, Lrma pequena concentração clesses elementos grosseiros do hori
zonte BWt. Nos outros solos da região estudada, esta fração gros-
seira inexi ste ou está preserìte enì pequenas quantidacies.

['ruçã,, J''t'.rLu ( < 2) ¡t¡tt, )

As cletc:rminacões quant itat.i vas das di versas f ra-

ções granulonétric,as qLre cornpõem a terra f ina (. Z mm) , após e I irni

nação cia m¿ttérL¿r orgrìnìca e umicÌade, erìcolìtr¿ìnì-se tìo (]uacl rtt .j, e

estão graf icamente reprcsentaci¿rs nas f ì-guras b a 8. O uso destes

grírficos culrìul¡rtivos torna mais fáci1 a visltalìzação da clistri-
brrição cl¿rs clive: rsiìs l'raçõc's , llão só cn t¡n dcterninaclo horizonte , co

mo tanrb6m ao longo do todo o pcìrf il de solo.
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Os dados apresentados mostram que, do topo para a

base do perfit, as percentagens de argila são uniformes, isto é,
a relação textural B/A é pequena (< 1,5), constituindo, portanto,
uma característica comun a todos os solos estudados da região.

Com relação aos teores de argila tota1, os solos
da parte setentrional ou nordeste apresentam valores baixos, nor
malmente j-nferiores a 22e" no perfil NF1 (carnbissolo latossólico)e
NFZ (cambissolo). Por outro 1ado, os latossolos representados pe

1o perfil NF3 são rnais argilosos, estando os valores de argila em

torno de 50%.

Dos solos da parte central, apenas os perfis AIl
(canbissolo) e CJZ (latossotro) são mais argilosos, com valores
médios no B, da orden de 60"." e 40e" respectivarnente. 0s outros
dois perfis de carnbissolo (PB1 e CJlJ são pouco argilosos, com

percentuais de argila inferiores a 30e0.

Na parte rneridional ou sul da regi.ão, todos os

so1os, indiscriminadanente, são argilosos , tanto os carnbissolos co-
mo os latossolos. Os valores de argila total estão en 1,orno de

50%, chegando até 60%.

Os cambissolos, de naneira geral, apresentan per-
centuais de argj-1a fina (< 0,2 um) inferiores aos da argila gros-
sa (2 - 0,2 pm). Apenas nos perfis API e SNl, estes valores es-
tão ínvertidos, provavelmente pela influência do naterial de ori-
gem (xistos e filj-tos). Assim, tem-se uma relação argila fína/
argita grossa da ordern de 0,24 a 0,62 no (82) dos canbissolos.Nos
latossolos e intermediários, os valores para a relação são ben

mais a1tos, variando desde l,I9 a 2,54, sendo os mais elevados pa

ra os latossolos típicos.

Com relação ã fração si1te, verifica-se que os va

lores rnais elevados são encontrados nos cambissolos e solos in-
termecliãrios, oncìe os percentuais estão em torno de 79 a 23e" no

hori zonte (1ì2) . Casos extrenos foram observados nos carnbissolos

CJI (49%) e API (9'¿).
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A relação silte total / a-rgi7a total apresenta valo
res mais altos para os cambissolos, principalmente para os menos
desenvolvidos (NF2 e CJL), cujos valores no (82) estão entre 1,00
e 2,45 respectivamente. Nos outros cambissolos, os valores desta
relação são inferiores a 0,ó0, sendo os ¡nais baixos nos perfis
da parte meridional, Esta relação para os Iatossolos é nuito bai-
xa, situando-se entre 0,12 e 0,22. Para os solos internecli,ários,
ten-se 0,61 a 0,64 para o (B2) do NF1 (cambissolo latoss6lico) e

0,45 para o CS1 (latossolo cânbico).

Quanto à fração areia (grossa + fina) , os percen-
tuais presentes nos solos estão mais relac j,onados ao material de

origen do que ao tipo de solo. Apenas una observação pode ser
feita com relação à distribuição, pois os solos das partes seten-
tríonal e central são mais arenosos que os da parte meridional.

A relação ate:.a fína/areia grossa (Quadro 3) é,
para a naior parte dos perfis estudados, pouco var j.áve1, o que ín
dica una certa homogeneidade do rnaterial originário. .Entretant.o,
en determinados solos pode-se observar variações significativas,
principalnente no perfil NF2' e nos perfis de latossolos (NFS e

CJ2), o que vem corroborar, de urna certa forna, a hipótese já 1e-
vantada sobre o retrabalharnento que os nateriais de origern desses
solos s o fre ram.

1.2. Argila Dispersa en Água e Grau de Floculação

A argila natural ou argila dispersa em água ê rnu i_

to baixa, tendendo para zero na maior parte dos horizontes B, dos

solos estudados, tanto latossolos, como cambissolos. Consequente-
mente, obselva-se para estes so1os, um alto grau de floculação
das argilas (100%) no Br. Nos perfis NFl , NF2 e CJl , o grau de

f 1.ocu1ação é menor, variando de 36 a 60% no (82). É prováveI que

este baixo grau de floculação das argi.Ias nestes canbissol-os este
ja relacionado con a fraca evolução dos mesmos , os baixos lleores
de caulinita na fração argila e tanb6n pela baix¿t cristalinidade



dos compostos de ferro presentes (arnorfos).

De uma maneira geral , o baixo
constatado na parte superficiat do solos (A) ,

tá relacionado ã ação da matéria orgânica.

1.3. Ilensidade Aparente e Real
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grau de f1o cul ação
provave lmente es -

Pelos dados apresentados no Quadro 3, a densida
de aparente (Da) rnostra-se com valores nornais em todos os ,o]
1os. Nos canbissolos, inclusive no NF1 , os valores são ligeira-
mente naís al-tos e estão entre I,20 e 1,52 no horizonte (BZ).

Valores consideravelmente rnuito baixos (0,60) foram constatados
na parte superficial de alguns solos rnuito ricos em matéria or-
gânica (AI1), Nos latossolos típicos e no CS1 (latossolo cânbi

co) , os valores são sempre rnais baixos e estão entre I ,20 e 1,25

no B*r, provavelrnente relacionados con una naior porosidade do

naterlal.

A densídade real (Dr) , praticanente apresenta o

nesmo cornportamento da aparente, não se constatando nenhuna vari
aQão inportante.

1.4. Porosidade 'Iotal (% de Volume)

A porosidade total encontrada nos rnateriais estu
daclos pode ser considerada alta para os horizontes 8", dos latos
so1os, con percentagens en torno de 55%. Nos cambissolos (B2),os

valores apresentados são inferiores, estando entre 41 e 5Z%, con

exceção do perfil APt, que apresentou un valor superior (55%)'

Nos horizontes superficiais de todos os s01os, a porosidade é

rnai.s elevada e está condicionada ã presença da natéria orgânica

e ativi.dade biológíca.
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l. 5. Resurno

Dentre as catracterísticas fÍsicas e suas relações
destacarn-se as se guinte s :

- em todos os solos é baj-xa a relação B/A, sem-
pre inferior a 1,5;

- em gera1, os solos das partes setentrional
central são menos argilosos do que os da parte meridional. Este
to parece indicar que a argilizaçáo dos materiais torna-se mais
portante em direção ao su1 da região estudada;

- a fração argila fina é mais representada nos la-
tossolos que nos cambissolos, exceção feita aos perfis Apl e SNl.
A relação argila fina/argila grossa para o horizonte B, varia de
1,19 a 2,54 nos latossolos e de 0,24 a 0,62 nos cambissolos;

- a relação silte total /argila total é norrnalmen-
te mais alta (entre 1,00 e Z,45 no B2) nos cambissolos típicos, en
quanto que nos }atossolos típicos é bem inferior (0,12 e 0,ZZ). E

importante frisa¡ a presença de carnbissolos corn valores in,ferio-
res a 0,60, principalnente nos solos da parte neridional;

- o percentual da fração areia (fina + grossa) es
tá mais relacionado com o naterial. de origem, do que con o tipo de
soi.o. A relação aleia fina/ areia grossa apresenta-se pouco variá
ve1 ao longo dos perfis, observando-se apenas variações significa-
tivas nos perfis NFZ, NF3 e CJZ, onde os processos de retrabafha-
mento são evidentes na formação desses solos;

- o alto grau de floculação clas argilas (100% no
Br), não 6 uma caracterÍstica típica apenas dos latossolos, mas

de quase todos os solos estudados, exceção feita aos canbissolos
NF1 , NF2 e CJ1, onde este valor 6 consideravelrnente mais baixol

- a densidade aparente mais baixa corresponde cer-
tanente a. uma maior porosidade total dos solos e teores mais eleva

e

fa
im
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dos de matéria orgânica; e

- a porosidade total
solos que nos canbissolos.

2. ANÃLISES QUIMICAS

2. I . 0 Compl exo Sort ivo
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é mais inportante nos latos-

ãs ca¡acterís t icas qulmicas e

estão representados no Quadro

0s

físico-quínicas do
L

dados re fe ren te s
complexo sortivo

Z .I. L O pl'l em água e KC1 , A pH

os valores de pH en água são bai,xos, variando en-
tre 4,0 e 5,6 em todos os solos estudados e com uma distribuição
bastante hornogênea do topo para a base dos perfis. Portanto, pode

-se considerar os solos con reação ácida, de noderada a fo¡te'

Con relação ao pH deterrninado en KCl, os valores
obtidos para os carnbissolos são inferiores aos determinados en

água. Por outro lado, no BwZ dos latossolos há urna inversão de

pH, sendo os valores deterninados em KCI , 0,1 a 0,3 unidades maio

res que os en água, Neste caso, o À pH (pH KC1-pH I-l2O) 6 positivo
lsto significa que o solo apresenta excesso de carga positiva' in
dicando, portanto, a predorninância de coIõides con cargas cle pH

dependentes (MEKARU ô UEHARA, 7972), CTC muito baixa e possibili-
dades de fixação de âni.ons.

2,L,2. Soma de bases trocáveis (Valor S)

Todos os solos estudados são bastante clessatura-
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d.os, apresentando sona de bases (S) rnuito baixa no horizonte B2'

variando de 0,1 a 0,5 neq/100 g de terra fina (Quadro 4)'

Nos horizontes superficiais (A) , o valor S é mais

elevado, onde as bases trocáveis, principalrnente cá1cio e rnagné-

sio, são oriundas, en grande parte' da transfornação da rnatéria

orgãnica.

Pelos dados expostos no Quadro 4' não existe una

correlação entîe os teores de bases trocáveis, sua soma (S) e os

diversos tipos de solos estudados'

2.1.3. Alunínio extraível e a relação 100'Al***7AI**** S

O.s valores de alumínio extraíve1 apresentam- se

bastante variados ao longo dos perfis' 0s rnais altos ocorrem'nor

malnente, na parlle superficial dos mesnos ' estando entre 1'0 e

5,0 meq/100g cle terra fina (Quadro 4)'

valores mats

do de 1,3 a

ra o perfil
extraíve I é

fina). P ara
em torno de

Considerando-se, entretanto ' o horizonte B' os

altos forarn constatados para os canbíssolos ' varian

4,8 meq/100 g de terra fina, exceção feita apenas pa

PB1, Por outro 1ado, para os latossolos, o alunínio
pïaticamente inexistente [< 0'1 neq/100 g de terra
solos intermediários (NFl e CS1) , os valores estão

0,ó a 0,8 neq/100g de terra fina'

A saturação corn alumínio ' segundo a relação (100

.41***/41**++ S) é superior a 50% nos horizontes superficiais de

quase todos os so1os, excetuando-se o perfil CSl e AP1 ' cujos

valores são ligeirarnente inferiores' Considerando-se a satura-

ção no hori.zonte 82, os valores da relação estão acina de 80%

nos carnbissolos, alcançando percentuais extrenamente elevados

(92 - 98%) nos perfis menos desenvolvidos ' Ao contrário' nos 1a-

tossolos, os valores são rnuito baixos, variando desde 0 a 33e"'

Nos solos considerados internediários (CSl e NFl) ' a saturação

con alumínio está entre 55 e 80% respectivanente '
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Do exposto, fica claro que existe una aluminiza-
ção intensa (MELFI 6 PEDRO, 1977) nos canbissolos, principalrnen-
te, nos perfis CJl e SNl, onde os valores de alunínio extraíve1
ultrapassam a 4meq/100g de terra fina. O caráter álico (saturação
com alunínio > 50%) e teor de alunínio extraível (t 0,3 neq) po-
den ser constatados en quase todos os solos, corn exceção do perfil
CSl que 6 apenas distrófico. 0s perfis PBl e CJ2 apresentam satu-
ração com alumínio apenas na superfície, sendo, portanto, conside
rados epiá1icos.

2.I.4. Capacidade de troca de cátions (CTC ou Valor T)

De urn modo gera1, a CTC é baixa a média em to-
dos os perfis, sendo os nÌenores valores encontrados para os latos
solos (Quadro 4).

A ¡natéria orgânica contribui decisivanente para

a elevação da CTC nos horizontes de superfície (At) , con valores
bastante altos, compreendidos entre 7 e 29 neq/I00g de terra fi-
na. Isto pode ser conprovado pelo fato de que a CTC decresce en

profundldade en todos os perfis, acornpanhando a dirninuição da rna-

téria orgâni ca.

A estinativa da CTC pelo n6todo gráfico (BENNEMA

1.966b), on<Ie relaciona-se o carbono (C%) e o valor T (expresso en

meq/t00 g de argila), apresenta os seguintes resultados: para carn

bissolos, os valores da CTC varian de 0,8 a 15,5 meq; para Iatos-
so1os, a CTC é senpre rnuito baixa, variando de 0,5 a 2,3 meq; e

para solos internediários, L2 neq no NF1 e 5 rneq no CSI (Figuras

9, 10 e 1I).

Este método perrnite, ainda, estinar a participa-

ção da natériâ orgâníca na CTC dos so1os. Pelos daclos apresenta-

dos nas Figuras 9, 10 e 11, observa-se que Ig de carbono apresen-

ta umâ CTC de 5,0 a 5,5 rneq nos solos da parte setentrional da

área (NFI, NF2 e NFs) , 3 ,3 a 4 Tneq para os solos da parte central
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da ãrea (AI 1, PBl, CJl e

os valores voltam a subi-
(SNl, CS1, CS2 e APl) .

_9t_

CJZ), e f inalrnente, na parte meridional,
r e chegam a atingir cerca cle 6,ó rneq

2.I.5. Saturação de bases (Va1or V%)

0 cornplexo coloidal encontTa-se extremamente des

saturado en todos os solos estudados. As mais baixas percentagens
para o valor V% são constatadas nos Canbissolos (l a 8%), atingin
ð,o 17"a apenas no perfil PBl. Para os latossolos, embora os valo-
res tambérn sejan baixor, uuriur de 6 a 15%. O perf í1. CSl foi o ú-
nico a não apresentar o conpLexo totalnente dessaturado, con una
saturação entre 41 e 22eo no horizonte An, provavelnente devido ao

emprego de corretivos no local de coleta do perfil,

2.1,,6. Resurno

Dentre as características do complexo sortivo,
destacarn-se as seguintes :

- o pFI medido em todos os solos aplesenta una re
ação forte a rnoderadarnente ácida. 0 A pH (pH KCI - pl-{ HrO) é sem-

pre negativo para os canbissolos, indicando predornínio de cargas
negativas. Entretanto, para os horizontes Br, dos latossoJ.os (NF3

e CJ2), é positivo, con valores que variam de 0,1 a 0,3. Este A

pll positivo índica um estágio bastante avançado para esses latos-
solos;

- a elevada acidez é refletida no conplexo sortí
vo, pela muito baixa soÍìa de bases (S), saturação de bases e pela
elevacla dísponibilì.dade de alumínio extraíveI. Estes valores são

resultantes da intensa lixiviação apresentada pelos solos;

existe una aluminização intensa nos Cambisso-
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1os, principalmente nos perfis cJr e SN1 , onde o alunínio extraí-
vel ultrapassa 4 meq/1009 de terra fina. o caráter ãlico é comun
a quase todos os so1os, corn exceção do perfit CSI que é apenas
distrófico (saturação de bases < S0%) e os perfis pB1 e CJZ, áti_
cÕs somente na superfície (epiálicos) ;

- a elevada CTC nos horizontes superficiais (Ar) ,

com valo¡es que chegam aTé 29 neq,/100g de terra fina, está estrei
tanente relac j-onada con a presença, norrnalnente abundante, da ma_
t6ria orgânica nestes solos. Este fato ficou comprovado pela ,de-
terminação da CTC da matéria orgânica, cujos valores estão compre
endj,dos entre 3,3 e 6,ó meq para cada grama de carbono; e

- a CTC para 1009 de argila, segundo o nétodo
gráfico (BENNEMA, .196ób), é sernpre nuito baixa nos latossolos, en-
quanto que nos cambissolos e1a pode ser desde baixa até nédia, li
geiranente acima de r3 meq/100g de argila, como foi constatado no
pe rf i1 NF2.

2.2. Aná1ises Quínicas Totais, parcíais e suas Relações

0bjetivando, principalmente, o conhecimento das
retações entre os prínciplis elementos e seu co¡nportanento nos so
1os estudados, foran adotaclos diferentes nétodos de análise para
fins comparativos, tendo em vista, a possibilidade de se coltsta-
tar, nos so1.os, paiticularidades e diversificações segundo o néto
do anal íti co enpregado.

Os teores de Si0r, AIZO3, Fe20., e Ti0r, obticlos
por diferentes ataques, estão representados no Quadro S.

0 ataque por ácido sulfúrico foi feito para ro-
dos os horizontes, e o perclõrico + fluorídrico apenas para o ho-
r j-zonte Br. O ferro 1ívre extraíve1 pelo ditionito-citrato-bicar-
bonato de sódio foi tanbém deterrninado em todos os horizontes, en
quanto que o alumínio extraÍvel, apenas nos horizontes A, , 82 e
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B3 e/ou C. Para avaliação dos produtos de baixa cristalinidade de

ferro e alunínio (comumente denoninados amorfos), a extração foi
feita por ataques alternados (ácido-básico) , e por oxalato de a-
mônio em anbiente e s curo.

2.2.7. SiO2 e A1rO,

Os dados obtidos do ataque sulfúrico nìostraram
teores de SiO, e 4110, uniformes, no interior de cada perfil, com

ligeiro aunento do topo para base. Constata-se que nos difercntes
setores da região estuclada, existe una certa tendência na distri-
bui-ção dos mesnos: os valores nais baixos são encontrados nos so-

los das partes setentrional e central, principalmente associados
aos carnbissolos, enquanto que os valores mais elevados estão res-
tritos à parte neridional. Explica-se ta1 fato, pelas relações
dos óxidos con os teores de argila, que cono foi. visto anterior-
mente, são rnais elevados na parte rneridional (argilização mais im

portante ) .

2.2.2. As relações noleculares SíOZ/ALZO3 (Ki) e SiOZ /
Rz03 (Kr)

Os valores obtídos para relações moleculares en-

tre estes óxidos extraÍdos pelo ataque sulfú¡ico encontran-se llo

qrraclro 6, e estão graficanente representadas na Figura 12'

Os dados revelarn que todos os solos apreselìtarn um

Ki entre 0,5 e 1,89 no horizonte B, sendo os valores mais baíxos

constatados para os solos das partes setentrional e centTal' Nes-

tas regiões, foi ainda constatado que os valores da relação Ki,
clecrescem do horizonte B para C, onde se situan entre 0,3 e 1'30'
Apenas o cambissolo (PB1) e os latossolos NF3 e CJZ possuen hori
zonte C con valores de Kí rnaiores que do B. Na parte meri<1ional,

esta situação é encontrada en todos os solos analisados'



Setentri.onal
cJ2 NF1 At 1

B.

Central

Figura 12 - Representação gráfica da relação nolecular SLOZ/AIZO3(Ki) dos solos estudados.

O,2 o¿ O.S O.¡ r.oO 12O 1.4O r,OO 1.80 2ôo
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Os valores obtidos para a relação rnolecular (Kr)
são proporcionais aos encontrados para a relação Ki, não sendo
constatada nenhuma varì-ação irnportante.

Re I a c j- on an do - s e os valores da relação Ki con o

tipo de alteração, verifica-se que a alitízação (I{ARRASSO}tltTZ ,

7926, e PEDRO, 1964, 1966) 6 o processo predorninante na gênese
dos solos das partes setentrional e central da região estudada.Es
te processo 6 muito inportante, principalmente na formação dos
carnbissol.os. Por outro 1ado, a rnonossialitização (IIARRASS0WITZ,

op.ci-t., e PÌIDRO, op.cit.) é o processo genético que afeta todos
os solos da parte neridional,

2.2-3. Fer0a do ataque por ácido sulfú¡ico e perclórico +

fl uorí dri co

Os teores de Fer0,
sulfúrico, poden ser considerados,
médios a baixos (3,1 a 13,5%), corn

em re 1ação ao A.

obtidos a partír do ataque
en todos os solos analisados,
ligeiro aumento no horizonte B

Comparando-se os teores em Fea e FeT, obtidos pe-
1os ataques sulfúrico e perclórico + fluorÍdrico respectivanente ,

constata-se urna variação irnportante nos cambissolos NFl, AI 1 e

CJ1 , todos pertencentes ãs partes setentrional e central da área.
Estes solos apresenta)n diferenças significativas entre os dois ti
pos de ataques, acusando valores entre 1,0 e 3 ,2"'" de Fer0r. Nos

outros so1os, esta dj-ferença é rnenor do que 1%, estando os valo-
res mais baixos (0,30 a 0,42"'") associados aos solos nais intempe-
rizados (latossolos).

A relação Fea/Fe, mais elevada cÕrresponde a so-
Ios nais evoluídos, isto é, se¡n Ìeserva de mrlerais primários con

tendo ferro na sua estrutura. Assin, observa-se no Quadlo 6, que

os valores nais altos (0,93 a 0,97) estão relacionados com os Ia-
tossolos típicos (NF3 e CJ2) e todos os solos da parte rneridionâ1,



-100-

Quadro 6 - As relaçóes noleculares Si02/A1ZOl(Kl) e A1203/RZ03(Xr) do ataque
sulfúrico e ourras retações entre os óxidos de fõrio e atunínio (fs-
= ext¡aível pelo ãcido sulfúrico;FeT - extraÍvet pelo ácidos perctóri
co + fluo¡ídrico; Fed = extraÍvel pelo citrato e FeO. extraÍve1 pel
lo oxal¡to de anrônio).

Hori zon re SioZ Si02

S Í¡nbolo Profundidade Aìzoj Rzo¡
cm (Ki) (K¡)

l'Ì F1 - CanbíssoLo LatoaeóLíco

0,69 0,53

0,70 0,55

0,ó7 0,51

0,ó1 0,48

0,54 0,43

0,47 0,3ó

0,33 0,36

0,94 0,73

0,14 0,s9

0,92 0,74

1,28 0,99

0,93 0,76

- 0,82

- 0.90

- 0,88

0,77 0,83

- 0,80

- 0,ó3

- 0 s4

F"o A1¿ A1o

F"d 41. Ald

0,20 0,15 0,39

0,19 0,13 0,40

0,04 0,09 0,23

Fer . Fed

F"T F"a

Ar

(¡r)
(Bzr)

(Bzz)

(B3l

c

A1

(Br)

fB,)

(¡¡)
c

0-t.2

-22

-43

-84

-130

-155

-170

0- 5

-20

-40

-?0

-r50

0-30

-9S

-130

-210

-275

-370

-500

-560

- (:aül) i.esaLa

- 0,49 0,33 0,07 0.59

- 0 ,50

0,76 0,37 0,ó0 0,07 0,50

- 0,3t 0,20

- 0,37 - 0,0s 0,49

lt it,i - Ì,etos6oLo húniao

I

B

Bw2 
3

B-
c

r.21 0,96

I,12 0,86

L ,14 0,89

t,2l 0,,93

r,25 0,93

1,13 0,87

1,44 1,10

1,88 1,3ó

- 0,83 0,08

- 0,84

- 0,88

- 0,93 o,o2

0 ,9ó 0 ,89 0,0r

- 0,87

- 0,85 0,01

0,lt 0,34

0,10 0,17

0,09 0,t2

0.06 0. 14
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Quadro ó. Continuação

Hori zonte sioz Sioz

s Í¡nbo lo profundidade A12oJ Rzoj
cm (Ki) (Xr)

F"t F"d

F"T F"a

AI1 - (:<zt¡btssoLo húnico

Fe
o

F"d

Al d Alo

41. A1¿

At r 0-20

Atz -40

A¡ -55

(Br) -?o

t¡z) -110

(B¡) -120

cl -140

c2 -200

c1 -3oo'

c- 7

-I7

20

- 30

-ó5

-80

- 150

-200

0,77 0,68

0,79 0,66

0,82 0,70

0,88 0 ,14

t,03 0,87

1.,1ó 0,96

0,98 0,88

r,44 1,3t

I,11 0"96

l. . 21. 0,,96

r,r2 0,86

1,21 0,93

1,25 0,93

1,13 0,87

1,44 1,10

t ,88 1,36

- 0,75

- 0,58

- 0,60

- 0.,ó0

0,84 0,40

- 0,40

- 0,20

- 0.20

- 0,89

- 0,8ó

- 0,83

- 0,88

0,93 0,91

- 0 19ó

- 0,99

0,35 0,22 0,13

0,28 0,05 0,37

- 0,04 0,5I

0,11 0.02 0,91

FÌì I - CanlbissaLo

Ar

A¡

Ca¡nada

rr (Br)

rr (82)

rr (83)

u (cl)
u (c2 )

A1t

(¡l)
(¡z)

(B¡)

cr

c2

c1

0,0s 0,1ó

0,01 0,15

- 0,08

0.03

0 ,22

0,18

0.12

0,97 0,75

n aa n 7)

1,42 0,97

0,68 0,50

1,47 I,04 0,77

1,66 I,20

r,30 1,00

0,78 0,67

r.74 1.22

0,71 0,51

0,ó4

0,61

0,41

0,31 0,s4

0 ,29

0,25 0,59

0,Is

0,07 0,13

0,24 0,s3

0,1.0 0,ó5

0,05 0,17

0.03 (,.S0

CJ1 - Canbl.ssoLo húnieo

0- ó

-15

- 30

-40

- 70

- 80

-9S

-115

- t 50
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Quadro 6. Corìtinuâção

Hori zon re SiOZ Sj.Oz

Sinbolo Profundidade ^tr% 
-r%

c¡¡ (Ki) (Xr)

CJ2 - LataaeoLo

F"t

F"T

Alo

Al .
d

Fud F"o Atd

F"a F"d AI,

Ar t
Atz

A3

Bw I

"ri2 I

B --
II Bw¡t

B -^
III C

Al

(sr)

(Bzr)

(Bzz)

B3

0-10

- 30

-40

_60

-90

-I20

-170

-2s0

-qso*

0-10

- 30

-100

-130

0,78 0,62

0,84 0,68

0,75 0,61

0,?3 0,59

0,74 0,60

0,74 0,ó1

0,78 0,64

0,77 0,62

2,20 1,9r

1,90 1.41

t,94 I.42

1,87 1,41

1,89 r,43

r.,85 1,4r

sNl - Canbí I I oLo

- 0,61

- 0,90 0,0s 0.15 0,29

- 0,95

- 0,92

- 0,93

0.94 0,99 0,04 0,r1 0,20

- 0,93

- 0,82

- 0,8r

- 0,83

0,9ó 0,94

- 0,88

pt1

P LL

Bw I
Bw2

Bw 
3

c

CS1 - LatoaBolo eAÍtbíco

0-10 r,94 1,4ó

-2s 1,8r I,37

-40 I,83 I,37

-70 1,79 1,36

-150 1,73 1,35

-t80 L,86 l.,40

-zoo* z.o9 r,48

- 0,6?

- 0,68

- 0,ó9

- 0,75

0,97 0,77

- 0,68

- 0,65

0 ,27 0,14 0,30

0 ,23 0 ,16 0.18

0,18 0,13 0,13

0,15 0,r0 0,28

0,03 0,09 0,17

o,o3 0,07 0,24
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Ho¡i ¿ on te Si,oZ

sírìbo I o P¡ofundidade 41203
cm (Xi)

si02

Rz o¡
(Kr)

CS2 - CanbìBsoLo
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F"o A1d Alo

F"d 41. Al¿

Fea Fed

F"T F" 
a

"tI
Arz

"13

(Bz)

(B¡)

c

0-L6

-43

-60

-90

-140

-260

-1S0

0-15

- 30

-50

-60

-t00

-t 70

-240

-350

r.,98 1,43

2,03 t,42

I,59 1,21

1,78 1 ,34

I,72 r,26

1,87 r,40

2,17 1,78

t,75 1,30

r,74 1.29

r,66 1,2S

l,ó8 L,Z7

1,ó3 1,25

r,47 1,19

1,49 1,28

t,73 1,s8

- 0,67 0,21

- 0,62

- 0.ó4

- 0,66 0,03

0,94 0,72 0,02

- 0,38

- 0,39 0,04

0 ,12 0,29

0.19 0,Lz

0,17 0,10

0,03 0,2?

AP1 - CañbíssoLo húní co

Atr

Al z

1l
(Br)

(Bzr)

(Bzz)

(B¡)

c

- 0,69

- 0,78

_ 0,90

- 0,86

0,93 0,89

- 0 ,84

- 0,11

- 0.64

0,2ó 0,12 0,32

0,13 0,09 0,3ó

0,04 0,12 0,21

0.0ó 0.08 0.1s
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incluindo urn cambissolo da parte central (pBl). para os carnbisso-
1os das partes setentrional e central (NFl , NFZ, AI1 e CJl"), os
valores desta relação estão entre 0,76 e 0,84 no horizonte B, o
que ratifica um menor grau de evolução para esses solos,

2.2.4. A relação ferro livre (FeU)/ferro rotat (Fer)

Utj"lizando-se esta relação para indicar o grau de
evolução dos so1os, verifica-se (Quadro 6) que os rTìenores valo-
res encontTados nos horizontes B (0,31 a 0,37) corresponden aos
cambissolos mais típicos, estando em níve1 interrnediário os per-
fis NF1, CS1 e CSZ. Para os latossolos (NF3 e CJZ), incluindo os
cambissolos (P81, SN1 e AP1), os valores são mais elevados, estan
do senpre acina de 0,84, podendo atingir 0,99 no latossolo CJZ,
evídenciando um estágio bastante avançado de evolução para esses
so1os.

2.2.5, A cinética de dissolução do ferro e extração con
oxalato de arnônio e a relação Feo/FeU

Examinando-se curvas cumulativas do ferro extraí-
do petos sucessivos tratarnentos ácido-básicos nos solos (Figuras
13 e 14), nota-se duas velocidades de extração diferentes que cor
respondem à presença de duas forrnas de produtos ferruginosos:

- a prineira f orrna cor:responde a produtos que a-
presentam conportanento de substância amorfa, isto é, facilmente
extraíve1. Neste caso, a dissolução é nuito rápida e após a ter-
ceira or¡, no náxino, quarta extração, prati.camente todo o mate-
rial encontra-se dissolvido. Os perfis NFI , NF2, AIl, CJ1 e SNl

apresentan este típo de produto;

- a segunda f,orna corresponde a produtos que a-
presenta¡n uma dissolução rnais lenta, tinear, onde deve-se atin-
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gir um núnero nais elevado de extrações (7 ou 8) para se obter a

dissolução completa do material, Neste caso, é evidente que se

trata de fornas rnais cristalinas. 0s perfis NF5, CJZ, PBl, CS1,

CSZ e APl apresentam este tipo de produto de nelhor cristalinida-
de.

Observa-se, portanto, que a forma faci lnente ex-
t¡aÍvel ou arnorfa é encontrada nos carnbissolos, principalnente
nos perfis mais tÍpicos (NF2, AIl e CJ1), muito ernbora ela ocorra
no SN1 e NF1 (cambissolo latossó1ico) , porérn com valores nais bai
xos. E possíve1 que tais produtos amorfos se j arn sinplesnente re-
presentados por fornas criptocristalinas, comportando-se porém co

mo ta1, quando extraídas por reagentes quÍrnicos fortes (QUANTIN

et LAMOUROUX, 1974).

No

dos pelo oxalato de

tais pr<ldutos sejam
et alii (1982) e que

cambissolos da âtea

entanto, os elevados teores em ferro extraí-
anônio parecem indicar, e fe t ivamen te que

amorfos, do tipo ferrihidrita de SCHWERTMANN

estarian ern proporções significativas nós

e s tudada .

Utilizando-se, como nedida do grau de cristal'ini
dade dos öxj-dos de ferro, o quociente Feo/Fed, os valores < 0,05

corresponden ã forrnas de rnelhor cristalinidade (KANfpF q DICK1984),

observa-se quernos Cambíssolosros valores estão em torno de 0'28

a 0,68 no horizonte (82), confirmando, portanto' a presença de

produtos de baixa cristalinidade nestes solos.

Nos outros perfis ' nuito e¡nbora as fornas das

curvas de dissolução cunulativa tenhan aspectos ligeirarnente dife
rentes ( Figuras 13 e 14), o quociente da relação Feo/FeU para

osperfisNF3,PBI,CJz,CSt,CS2eAPlapresenta-sebastanteho-
mogêneo, com valores no BZ sempre inferiores a 0,05, e que indl-
ca a presença de forrnas con alto Índice de cristalínidade'

Dessa nanei.ra, os Iatossolos estudados são carac

terízados por fornas ben cristalízadas de ferro, muito ernbora o

mesno aconteça con alguns canbissolos nais evoluídos ' principal
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mente da parte neridionat da região estudada,

0s valores rnais elevados desta relação para os ho-
rizontes superficiais de quase todos os solos, indican a presen-
ça de Fe conplexado pela nat6ria orgânica, retardando assim sua
cris tali zação (SCHWERTMANN, 1966).

2.2.6. Alumínio livre (41¿), extraíve1 pelo oxalato
amônjo (A1o) e suas relações

0s valores encontrados para A1U e A1o encontram-se
no Quadro 5.

A relação A1d/Alt (Quadro 6) apresenta valores bas
taÌìte uniforrnes (0,07 e 0,16) para o horizonte B dos solos estuda
clos, indicando que não existe uma correfação entre os mesmos e os

diferentes tipos de solos.

Por outro 1ado, a relação A1o/A1d (Quadro 6) apre-
senta uma certa corre 1ação entre os solos, Valores compreenclidos
entre 0,40 e 0,65 correspondem aos cambissolos NF2, AI 1, CJ1 , e

ao ca¡nbissolo latossó1ico (NF1), Para os latossolos de tÕda a re-
gião estudada e cambissol.os da parte meridional , incluindo o PBl
da parte central, os valores são bem mais baixos, colocando-se en

tre 0,10 e 0,18.

Re s umo

de

Pelos dados

-se destacar os seguj-ntes
pesquisa:

- os teores
sulfúrj-co, apresentan uma

analíticos expostos e cornentados, pode

pontos de interesse relevante para a

de SiO2 e 41r0., obtidos pelo âtaque
certa repartição dentro da área estuda-
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da, encontrando-se relacionados aos teores da fração argila;

- os solos estudados apresentan' de una naneira

gera1, valores de Kí inferiores a 1,89, não havendo uma correla-

ção entre este parâmetro e os tipos de solos' Entretanto ' pode-se

observar que existe uma nÍtida tendência de aurnento dos valo¡es

desta relação, para os solos da parte neridional da área estudâ-

da:

- os canbissolos (NF1 , NF2' AI1 e CJ1) ' das par-

tes setentrional- e central da região, apresentam valores nédios

para a relação Fer/Fer, indicando a presença de uma certa reser-

va cle minerais prinários, contendo ferro na sua estrutura;

- a relação FeU/Fea não pode' na área estudada '

ser aplicada para discri¡ninar o grau de evolução dos solos inter-

nediários, pois seus valores permitern sonente a separação dos so-

los típicos;

- a presença de conpostos de ferro de baíxa

cristalinidade ou arnorf os, definida atTavás das curvas curnulati-

vas (Figuras l3 e 14) e relação Feo/FeU (Quadro 6) ' é altanen-

te significativa nos carnbissolos (NF2' AI 1 e CJI) ' enbora ocorra

em Ìnenor quantidacle, no SNl e NFI (carnbissolo latossólico) ' Nos

outros sol.os da região, carnbissolos da parte rnerídional e Iatosso

l.os, os produtos ferrugi-nosos encontran-se ben cristalizados I e

os valores da relação A1o/A1d são elevados nos

carnbissolos NF2, AI1, CJI e NF1 ' caracterizando ' provavelnente '

urna forma de alunÍnio de baixa cristalinidade' Nos denais sol'os

da região, e em especial os da parte meridional' os vafores são

geralmente nuito baíxos, indicando a presença de f orrnas crjstali-

nas.

2.3 ' A Matéria Orgânica

Nas regiões onde o internperisno quírnico das ro-
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chas é muito intenso, os solos apresentan-Se foltemente lixiviados
devido a elevada pluviosidade. Sob estas condições, as reservas de

nutrientes encontram-se, ern quase sua totalidade, concentradas na

fração orgânica e não na mineral.

Os solos c1a região estudada são cobertos por den-

sas florestas, que fornecem uma grande quantidade de resíduos vege

tais (liteira) ao solo. O c1ima, por sua vez, tropical de altitu-
de tendendo para subtropical, retarda bastante a mineralização da

nat6ria orgânica, sendo, portanto, os solos gelralmente rícos en hú

ITìUS.

A nâtttreza e o comportamento desses húmus ' numa

regiã.o tão irnportante do Brasil, não têm sido alvo de maiores es-

tudos, destacando-se apenas trabalhos pontuais executados por VOL-

KOFFÊCERRI(I978),CERRI(1979),CERRIetalii(1982)eMODENE-
sI et alii (1982).

Neste trabalho. visa-se contribuir Dara o conheci

rnento dos diversos constituintes do húnus em si ' bem co¡no suas re-

1ações com as propriedades físicas, quínicas e nineralógicas ' que

se refletem na morfoloqia e, conseqüentemente ' na qênese dos so-

I os.

2.3.I. Distríbuição do carbono e relação C/N nos perfís

os teores de nat6ria orgânica (Quadro 7) são bas-

tanter elevados en quase todos os solos estudados ' e dininuern rapi-

damente com a profundidade dos nesmos (Figuras 15 a 18) ' 0s naio-

res va.Lores corresponde¡n aos canbissolos AI 1 e CJl' que ocupâÍì po-

sições elevadas na topografia' próxinas de 2'000 rnetros e sob vege

tação florestal. En ambos os perfis' ocorre uma liteira de I a 10

cm de espessura, que corresponde a urna canada de restos vegetais

ern decomposição, possuindo aproximadanente 22e" de C no AIL e ZSeo

no CJl. Nestes perfis, o carbono total atinge cerca de 10'5% no

subhorj,zont" Al1, decrescendo, progressivamente ' até una profundi-
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dade de 40 cm, onde os valores estão em torno de 3,8% no AI 1 e

Z,9o¡ no CJ1. A partir daí, esses valores decrescem rapidarnente em

profundidade. A 110 cn, existe aproximadanente 1,23% no AI1 e a

70 cm, apenas 1,78% no CJ1. Neste últirno perfil, existe uma acumu

1ação absoluta de carbono no horizonte A, (6,9%), indicando que

houve uma migração de produtos húmicos proveniente dos horizontes
sobrejacentes. Tudo indica que esta acurnulação foi causada por uITI

processo de podzolização incipiente, encontrada em solos senelhan
tes que ocorrem na região, principalmente os de textura menos ar-
gilosa.

. Em outro carnbissolo (PBl), que ocorre no rnesmo ní
vel altin6trico, porém sob vegetação de canpo, a quantidade de ma

t.éria orgânica é bem nenor e com vaLores de 2,8"ø de carbono orgâ-
nico no A, e 2,3% no Aj. A partir deste horizonte, estes valores
decrescern rapidamente e, a 65 cm, o teor de carbono orgânico é de

apenas 0 ,6 %.

Todos os solos .pertencentes 'a parte melidional
(SN1, CS1, CS2 e AP1) e os latossolos NF3 (setentrional) e C.l2

(central) apresentam teores médios a elevados de matéria orgâni-
ca, cujos valores, expressos e¡n carbono orgânico, estão entre 4

e ó% nos horizontes de superfície (Quadro 7). Estes valores de-

crescem progressivarnente at6 50 a 80 cn; a partir desta profundi-
dade, eles baixan rapidarnente para valores inferiores a l% de car

bono orgânico. Apenas o perfil NF3 apresenta una distribuição
mais uniforme (isohúnica), pois a 95 cm de profundidade, o conteú

do de carbono orgânico 6 ðe 2e".

Os perfis NFI e NFZ, si.tuados na parte setentTio-
na1, são os que apresentam as menores quantidades de rnatéria orgâ

nica. Seus valores, expressos em percentagern de carbono orgânico,
estão en torno de 30ó no horizonte Al , decrescendo rapidanente com

a profundidacle. No entanto, observa-se que a distribuição da maté

ria orgânica é nais uniforne no perfil NFI (Figura 15) '

Foi. veríficado que, nas condições climáticas da

região estudada, a maÍ'éria orgânica encontra-se bastante humifica
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Fi gura 16 Distribui.ção dos teores em ca¡bono das frações do

húrnus nos horizontes sucessivos dos perfis AI1 e

PB1: (1) matéria orgânlca leve ; (2) ác. fúlvicos Li
vres; (3) humina; (4) ác. húmicos extraídos pelo pi
rofosfato de sódio; (5) ác. fúlvicos extraídos pelo
pirofosfato de sódio; (6) ác. húmicos extraidos pe-
1a soda; e (7) ác. fúlvicos extraídos pela soda.
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Distribuição dos teores en carbono das frações do hú
mus nos horizontes sucessivos dos perfis CJI, CJZ e

SN1: (1) rnat6ria orgânica leve; (2) ác. fúlvicos 1i-
vres; (3) humina; (4) ãc. húmj-cos extraídos pelo pi-
rofosfato de sódio; (5) ác. fúlvicos extraídos pelo
p j.rofosfato c1e sódì.o; (6) ác. húnicos ext raídos pe 1a
socla; (?) â,c. fúlvicos extraídos pela soda; (8) ác,
húmicos e fú1vícos extraídos pela soda, não separa -
dos.

Figura 17
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Figura 18 Distribuição dos teores ern carbono das frações do
húmus nos hoÌizontes sucessivos dos perfis CSI,CSZ
e AP1: (1) natéria orgânica leve; (Z) ác. fúlvicos
1j-vres; (3) hunina, (4) ác. húmicos extraídos pe-
lo pirofosfaro de sódio; (S) ác. fúIvicos extraí_
dos pelo pirofosfato de sódio; (6) ác. húmicos ex_
traídos pela soda; (7) âc. fúlvicos ext¡aídos pe-
1a soda; e (8) ác, húnicos e fúlvicos extraídos pe
1a soda, não separados.



-116-

da, apresentando uma relação C,/N en torno de 14 a 18 (Quadro 7),
païa a rnaior parte dos solos estudados. Alguns valores mais eleva
dos foram observados nos prineiros centínetros da canada superfi
cial de certos so1os, 0s perfis AI 1 e CJ2 foram os que apresenta-
ram os ûìenores valores para essa relação.

Os valores obtidos para a relação C/N estão repre
sentados graficarnente nas Figuras 15 a 18 e são considerados ele-
vados, quando conparados con outros dados encontrados ern pesqui
sas anteríores realizadas na região (BRASIL, f960; e OLIVEIRA et
alii, 1975). Este fato pode ser explicado, pois os valores obti-
dos nestä pesquísa (por via seca) são superiores aos determinados
pela netodologia clássica para dosagen do carbono orgânico nos so

1os.

2.3.2, Distribuição e composição de húmus

O fracionarnento da mat6ria orgânica (Quadro 7)

nostrou que a matéria leve está presente em pequenas quantidades

nos perfis AI1, SNl, CS2 e APl. Menos de 1% de carbono total cor-
responde a esta fração, o que indica que a rnatéria orgânica está

bastante hunificada. Nos outros solos da região' estes valores
são ligeiramente superi-ores e estão entre I,4 e 4,3e", indicando
que ainda existe una pequena fração que não foi mineralizada'

Com relação â, or.,aro, frações do húmus, observa -
-se que, de naneira globa1 e sinplificada, a composição da naté-

ria orgânica dos solos da região apresenta-se bastante uniforrne .

Assim, todos os solos apresentam uma certa proporção de ácidos

fúlvicos livres de grande mobitidade, e pouca humina' Com rela-

ção aos produtos a 1c a I in o - s o 1úve i s (ácidos húmicos e fúlvicos ex

traídos pela soda e pirofosfato), existe uma certa variação entre

os perfis estudados.

As diversas frações do hú¡nus (expressas ern % de

carbono) encontram-se no Quadro 7, e estão graficamente rep'Lesen-
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tadas nas Figuras 15 a 1.8.

A observação conjunta desses dados perrnite apresen
tar um esquema geral da constituição do húmus dos solos da re-
gião. Assim, ten-se no hori.zonte de superfície (4r., ou Ar). un
húmus pobre em ácidos fúlvicos livres (I5 a 25% do carbono total).
Ëstes valores aunentam consíderavelrnente en profundídade, alcan-
çando o valor maís elevado para essa fração no horizonte (Brr) do

perfil NFI (ó5% do carbono total). Este aumento em profundidade
pode ser explicado pela f ãcì-1 nobilidade dessa fração do húmtrs,

principalnente nos solos bem drenados e de textura mais arenosa,
cono foi observado nos perfis NF1 e NF2.

Corn relação a hurnina, constata-se que o rnáx j- rno de

concentração desta fração encontra-se no húmus da camada mais su-
perficial de todos os perfis,, atingindo valores de cerca de 70"¡

do carbono tota1. Explica-se este rnáxi.no, pela prováve1 presença
nesta c¿rmada de uma hurnina herdada, que é forrnada diretarnente a

partir da matéria orgânica fresca. Ao contrário dos ácidos fú1vi
cos livres, a humina decresce em profundidade, sendo representada
por 20 a 40% do carbono total no horizonte B dos solos. Observa -
-se, em alguns casos, que os menores valores para esta fração, en

contram-se na altura dos horizontes Ar/Br, com valores mínimos

de cerca de L0% do carbono total. Este fato, pode ser explicado
pelo aunento absoluto das frações alcalino-solúveis nestes hori-
zonteS.

As frações alcalino-solúveis (ácidos húmicos e fú1

vicos extraídos peta soda e pirofosfato) estão ben representadas
no húnus da superf ície dos so1os, chegando até 50% do carbono to-
ta1 (Quadro 7) , Norrnalmente seus valores decrescem em profundida-
de, atingindo no horizonte BZ dos solos, valores de 20 a 30% do

carbono total.. Observa-se, entretanto, que nen senpre o náximo

constatado encontra-se na superfície. Devido a fraca polimeriza

ção (pequenas mol.éculas) desses compostÕs, em determinadas situa-
ções, eles poden migrar e cotìstituir acurnulações llos hori zolrtes

subsuperfíci.ais' Este fato pode muito bern ser observado nos per-

fis AI1, PBI , C.JI , CJ2, SN1, CS1, CS2 e AP1, constituindo-se por-
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tanto, num fenôneno praticanente comun a todos os solos da região
e s tudada.

2,3.3, Resumo

Nestas condições de clima frio de altitude e de

umidade elevada, onde o meio, é bastante dessaturado, forma-se nor
nalnente nos solos uma camada humífera espessa, rosponsáve1 pela
naior parte da reserva de nutrientes dos solos.

A natureza dos ptodutos humíferos e sua distribu
ição nos perfís são conseqtlôncia de um processo de hunificação im-
portante. Sob as condições clináticas da região, formarn-se ãci-
dos orgânicos de pequeno peso nolecular (pouco polinerizado) que

são passíveis de nigrar e desernpenha¡ un papel importante
proces s os pedogeoquími cos.

nos

Pelos dados apresentados, verifica-se que não e-
xiste uma relação estreíta entre a natureza do húmus, tipos de so

1os e os diversos setores da região. O que sinplesmente ocorre
são variações quantitativas na cornposição do húmus que estão rnais
relacionadas con o tipo de cobertura vegetal.

3. AN,4LISES MINERALÕGICAS

Mineralogia da Fração Argila (< 2un)

A fração argila foi analisada inicialmente, após

a e limj-nação do ferro 1ivre, o que pernj-tiu uma mel.hor identifica
ção dos argilo-minerais e gibbsita. Por outro 1ado, para una me-

thor caracterização dos 6xidos e hidróxidos de ferro, processou -
-se a eliminação dos argilo-ninerais.

3.1
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3.1.1. 0s argilo-minerais e hidrõxidos de alurnínío

Após a identificação e quantificação dos diversos
rninerais contidos na fração argila, através da difração de raios
X, microscopia eletrônica de trans¡nissão, ATD e K2O total (para
as rnicas), elaborou-se o Quadro 8, onde estão assinalados os valo
res percentuais dos diferentes rninerais que constituem as subfra-
ções argi la fina e grossa.

A análise conj unta desse quadro e dos diversos di
fratograrnas obtidos perinite ressaltar os seguintes pontos:

a) Gibbsita e caulinit a

- Os cambissolos das partes setentrional e cen-
tral, representados pelos perfis NFI , AIL, CJ1 e NFI , este úftl-
no intermediário para latossolo, apresentarn teores en gibbsita
bem mais elevados que os de caulinita.

Os difratogranas (Figuras 19 a 22) de raios X e

videnciam que a gibbsil-a, bem cristalizada, está presente desde o

início da alteração e encontra-se predoninantemente contida na

fração argila grossa. Seus teo¡es são nais ou menos constantes ao

longo do perfil, A caulinita apresenta um baixo grau de cristali-
nidade, com teores senpre baixos, que aunentam da base para o to-
po, onde parece existir um grâu nais elevado de cristalinidade.Ao
contrário da gibbsi.ta, a caulinita concentra-se preferencialmente
na fração argila fina.

- Os latossolos das partes setentrional e central,
representados pelos perfis NF3 e CJ2 e o cambíssolo PBI da parte
central da área estudada, ao contrário dos solos anteriores, são

ben mais cauliníticos, apresentando teores em caulinita nuito
mais importantes que os de gibbsita (Fígura 23 a 25), com exce-

ção cìo perfil CJ2, onde estes teores são comparáveis ' Nestes so-

1os, a exemplo dos solos anteriornente tratados, a gibbsíta se

concentra na fração argr1a grossa, enquanto que a caulinita está
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Quadro 8 - Dados semi-quantitativos da caulinita, gilJbsita e mi_
ca\ J, e estinativa dos outros nine¡ais da fração argi
1a fina e grossa, dos horizontes BZ dos solos estuda_
dos

g-.___-
Pe¡fi I Caulinita Cibbsita Micâ

AF AG ÂF A6 ,4F + AG

Mi-Ve

AF AG Àt

NF1 8

NFz 2

NF3 25

AI I S

PBI 15

cJ1 s

cJz 2a

SN1 25

cs1 25

csz 20

API 25

2

8

30

15

22

4

10

15

30

35

15

T2

23

a

b â

b

a

b

m

b

a

a

Legenda

^Iì 
- Ârgila fina (< 0,2 prn)

AC - Árgila frossa (2 - 0,2 pm)

¡ti.r[-) - os vatores obtidos para a nica (t de Kzo x t0) estão
sr¡perestinados devido ã contribuição do K20 extraido
do folheto da mica que faz pa¡te dos interestratifi-
ca dos Mi ^ Ve,

Mi - Ve - (interest¡atificado ¡egular nica/verniculita con A1
j nte rlamela¡)

V - (ve¡miculita con A1 interlâme1a¡)

Os minerais I'li - Ve e Ve, fora¡n estimados pela intensidade dc

seus picos: [-) ausente; ¡ù¡ Uaixa; (n) nédia: e la.) alta.
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preferencialmente concentrada na argila fina.

- 0s carnbissolos da parte meridional, representa-
dos pelos per:fis SN1, CSZ e API e nais o latossolo cânbico CSl,
constituem un outro conjunto sob o ponto de vista rnineralógico. O

exame dos difratogramas (Figuras 26 a 29) revela uma predominãn-
cia absoluta de caulinita corn gibbsita bastante subordinada' Quan
to ã cristalinidade, conparações destas caulinitas con padrões de

alto grau de cristalinidade evidenciaram tratar-se de material
bastante desorganizado. A aná1ise dos termogramas (Figura 30 ),on
de se nota a presença de urn inportante pico endot6rmico a 110çC ,

sugere â presença de argilo-mineral l:1, do tipo haloisita -ZH.O,
entretanto, a aná1ise por microscopia eletrônica de transnissão
mostrou tratar-se de uma caulinita desordenada, afastando a possi
bilidade da haloisita.

Examinando-se estes três conj untos de so1os, pode-

-se observar que nos camb j.ssolos das partes setentríonal e cen-

l-¡a1, face a posição que eles ocupan na paisagen, pleferencialmen
te nas partes mais altas e nais íngrenes da topografia, ten-se um

j-ntenso fluxo de soluções alterantes. Assin, desde os estágios i-
niciaís de alteração, há uma completa dessilicificação e desalca-
linização dos silicatos primáríos, en especial, os feldspatos,que
evoluern rapidarnente para forrnação de gibbsita. Ten-se r portanto,
una hidrólise total dos minerais e alitização da rocha, com um

Ki = 1 (HARRASSOWITZ, 1926). A caulinita, sempre subordinada, tem

seu aumento de teor en direção ã superfície, explicado por uma

ressil.ici ficação provocada , seja pela reciclagem de sílica e íns-
tabiJ-ização das gibbsitas pela matéria orgânica, ou simplesrnente
por aporte lateral de sí1ica, provocada pela alteração das rochas

em posição topográfica rnais elevadas.

Os carnbissolos da parte rneridional da área estuda-
da apresentam una caulinização irnportante decorrente da atuação

de urn mecanisno hi<lrolítico, que devido a un menor fluxo de solu-

çires clecorrente rle condições mcnos pronunciadas de rc levo, possi-
bilitam una dessilicì.ficação parcial, ainda que a desalcaliniza-

ção tenha sido total.
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b) Micas e 6eus pseudomorfos

A presença de

diversos estágios de evolução,
inconpLeto de alguns dos solos

rnica, especialnente de biotíta, em

evidencia un estágio de alteração
estudados.

A quantidade de mica encontra-se representada no

Quadro 8. Verifica.-se que os valores nais elevados (I2 - 27e") es
tão relacionados corn os perfis NFl, NF2, AI1, CJI e PBl, todos
cambissol.os da parte setentrional e central da área en estudo. A

muscovita é bastante representada no perfil PBI (Figura 25) e o-
corre em menor proporção no perfil APl (Figura 28), enquanto, nos
denais, a biotita 6 o nínera1 rnicáceo presente,

Nos

as percentagens de

(2".,) e inexìsten no

Nos

res são baixos (2%)

e, m6dios (5 a 9%)

latossolos das partes setentrional e central,
rnica da fração argila são baixas no perfil CJZ

NF3.

solos da parte rneridj-onal da área, os valo
nos perfis desenvolvidos de rochas gnáissicas

nos perfis sobre xistos e filitos.

A rnica identificada nestes solos ácidos 6

dual e certanente herdada do material de origen durante o

pedogenéti co.

resl,-
ciclo

0s interestratificados regulares do tipo mica-ver
niculita corn A1 interlamelar foram observados principalmente nos
carnbissolos das partes setentÌional e central. Este tipo de nine-
ral de camada nista parece c.onstituir urn estágio internediário
de transformação da biotita em verrniculita. 0 ambiente ãcido e ri
co em gibbsita favorece a precipitação de hidróxido de a.lunínio
entre as lanelas da verniculita. que está sendo forrnada (JACKSON,

f964), retarclando, dessa maneira, que a camada rnista de biotita -
vermlculita A1 evolua no sentido da vermiculita 41. Assim, sob es

tas condições, esses interestratificados pernanecem por um cer-
to tempo nos solos.
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Figura 19 - Difratogranas de raios X de amostras deferrificadas dos diversos horizontes do per-

fil NFZ, a. argi.la fina, b. argila glossa, c. argila grossa do horizonte (Br), satu

rada corn Mg++-Z5eC, Mg**-etileno G1icol, saturada con K+- 25eC, aquecida a 110eC,

220eC, 350çC e 550eC.
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Figura 20 - Difratogramas de raios X

fil AI 1, a. argila fina,
rada corn Mg++- 25eC' Mg**-

z20ec, 350ec e 550ec.
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de anostras deferrificadas dos diversos horizontes do per-
b. argila grossa, c. argil-a grossa do horj-zonte (B2), satu
Etileno G1ico1, saturada con K+- 25eC, aquecida a ..110çC,
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Figura 21 - Di fratogranas
tes do perfil
do hori zonte
turada corn K*
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b

de raiox X de arnostras deferrificadas
CJ1, a. argil-a fina, b. argila grossa,

[82) , saturada com lt,ig** - 25çc, l'{g** -
- 25eC, aquecida a 110sC, 220eC, 350eC
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Fi-gura 22 - Dilratogramas de raios X

horizontes do perfil NF1,

gi 1a grossa do ho¡izonte
Etí1eno G1icol , saturada
350eC e 550eC.
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Fígura 23 - Difratogranas de raios X

de ânostras deferrifica-
das dos di.versos horizon

tes do Pelfil NF3, da ar

gila fina (AF) e argila
grossa (AG) .
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Figura 24 - Difratogramas de raios X de arnostras deferrifi
cadas dos diversos ho¡izontes do perfil CJZ,a.

argila fina, b. argila grossa.

--.iv,. \--J V
i/iill/lil*l

,d-'r Ål¿-l-10



\s lt .t .¡l 1i
I I I lt I I Á

nþ áo À)o tf, too 50 50 2ê

a

Fi- gura 25 - Difratogramas
tes do Perfi 1

horizonte (B2)
+con K - 25e C,

de raios X de anostras deferrificadas dos diversos horizon

PB1, a. argila grossa, b. argila fina, c. argila fina do

, saturada com Mg**-25nC, Mg**- Etileno G1ico1, saturada

aquecida a 110sC, Z20eC, 350eC e 550sC.
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Figura 26 - Dìf'ratogranas cle raios
zontes do perfil SNl,
na do horiz onte (822) ,

saturada com K* - 25eC
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x de amostras deferrificadas dos diversos hori-
a. arEiIa grossa, b. argila fina, c. argila fi-
saturada corn Mg** - 25ec, Mg** - Etileno G1ico1,

, aquecida a 110eC, 220eC, 350eC e 550eC.
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Fi-gura 27 - Difratogr.anas de raios X de arnostras deferrificadas dos diversos horr-
zontes do perfÍl CSZ, a. argiLa grossa, b. argila fina, c. argila fina
do horizonte (Br), saturada corn Mg**-25nc, Mg** - Etileno G1ico1 , satu-
rada corn Kt - 25nC, aquecida a 110sC, TZOeC, 350eC e 550eC.

o

.̂'l\-J--n _"il\  /
f x 

| 
\.*// r-æc

/l v. /l'"\ M/ r l\ I r-tâ\
/l\v w ,

-'. I \ A/
/,4\ /, x'ø

"'/l \ /\ ,/ x-\ L\J/l \\-/^ne* | \ lt r
/\/\/

) 
\---'l 'rã

\--l v. 
'ìoÂrz- 

tB2)

^--J\-/ HoRtz-(Ð3)

fl
1l

u \_-,
7'! ô, lp

_I, ì l, ,^
óc D, æ ?Ae

c

(^
ur

I



Figura 2g - Dírratograrnas de raios x de arnostras deferrificadas dos diversos horizontes do per-
fi1 Ap1, a. argila fina, b. argila grossa, c. argila grossa do horizonte (82), satu

rada corn Mg** - 25eC. Mg*t-Etileno G1ico1, saturada corn Kt-Z5nC, aquecida a 110sC,

Z20eC, 350pC e 550eC, d. tratada con citrato de sódio.
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Figura 29 - Dif¡atogramas
horizontes do

de raios X de amostras
perfil CS1, a. argila

b

deferrificadas dos dive rs o s

fina, b. argila gros s a.
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Figura 30 - Aná1ise térrnica diferencial da argila fj,na
horizontes B dos diversos solos estudados.
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te um tenpo nuito maior, levando os feldspatos a se caulinizarem e

os minerais de estruturas 2iI (nicas) evoluiren para uma fase de

verniculita corn A1 interlarnelar r que corresponde ã dessilicifica-
ção nédia ou "caulini zaçáo" de JACKSON (1964), com presença de ver
mi culita-Al secundária.

A identificação precisa dessa vernj-culita con Al
interlanelar foi executada segundo técnicas descritas por ROBERT

(1975). Após a extração do alumínio interlamelar pelo citrato de

sódio, esse rnineral volta a comportar-se corno urna verdadeira vermi
culit,a, pois quando saturada com K* e aquecicla a 110çC apresenta
urn deslocarnento de 14 para 10R (figura 28d).

3,I.¿. UxÌdôs e hrdToxldos de terro

Nas amostras tratadas pelo NaoH 2N, a goethita e

matita foran evidenciadas pela etininação dos argilo-rninerais
concentração dos oxihidróxidos de ferro (Figura 31), 0s teores
goethita e henatíta calculados em relação ao ferro livre (Fe¿),
gundo K.A.MP F q SCHWERTMANN (1982), estão no Quadro I

he

de

SE

A partir de sua
os solos estudados, a goethita
do amplamente dominante.

aná1ise, verifica-se que em todos
é o conposto de ferro cristaliza-

Nos solos NFl, NFz, AII, CJl, SNl , CS1 e AP1, a goe

thita é praticanente exclusiva em todos os horizontes. Constata-
-se, assirn, uma perfeita correlação entre a cor dos sol.os e a natu
¡eza dos produtos ferruginosos presentes. Portanto, a goethita con

fere a estes solos a coloração bruno-anarelada, amarelo-brunada a

bruno, com natizes de 10YR e 7,SYR, ratificando o que foi dito por
RESENDE (1976), VOLKOFF (1978) e KAMPF q SCHWERTMANN (1983b).

Nos perfis NF3, PB1 e CSZ, a goethita é acompanhada

de urn pouco de henatita (0,6 a 1%), neste caso, os solos já apre

sentan tonaliclades avermelhadas, onde as cores variam desde arnare-



2f;. 2Þ. 2$t a¡! 3,.4
#

.aô 11. .p ae 5.ô *. !.. !2. g * 2a. 2a 2? 2e
2g -CoX<

Fi-gura 31 - Difratogranas de raios X da

orientadas, dos perfis AI 1

A¡: anatásio; Gt: goethita;
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1o-avernelhada até verrnelha. Os matizes variam de SYR a 7,5YR,sen
do o valor (tonalidade) de 5 e o crona de 6 a 8.

Entre todos os so1os, o nais averrnelhado é o CJZ

(latossolo), onde a henatita apareceu com valores rnais elevados,
entre 1,I a 4,3 no B, e IIBa respectivamente, A coloração é verme
tha, com rnatiz de 2,SYR, valor de 4 a 5, e cro¡na de 8.

As relações entre a cor do solo e oxihidróxidos
de fer¡o têm interesse pedogenético e podem ser úteis para o sis-
tema de classificação morfogenético, que ora está sendo desenvol-
vido no Brasil.

Pelos dados aqui apresentados, pode-se concluir
que os cambissolos da região'estudada são tipicarnente goethíticos,
apresentando uma coloração bruno a bruno-ana¡e1ada. Por outro 1a-
do, nos latossolos, a goethita vem acompanhada por pequenas quan-
tídades de hematita, o suficiente para dar-lhe uma tonalida.de a-
ve rne thada .

A substituição do Fe por A1 , nas estruturas dos

õxidos de ferro, é conum nos solos da região estudada. 0 desloca-
nento relativo das goethitas pode ser observado na Figura 31 (per
fí1 CJZ), príncipalnente nos reflexos (021) e (111), o que permi
tiu a separação das reflexões (130) da goethita e (104) da herna-

tita, indicando uma elevada substituíção de AI nas goethitas.

3,2. Mineralogia da Fração Silte (2 - 50 un)

A identificação dos constituintes da fração silte
fino (2 - 20 um) e silte grosso (20 - 50 pn) foi executada por
difração de raios X, em anostras reduzidas a pó e não orientadas.

A composição dos constituintes nineralógi-cos des-

tas frações está ïepresentada no Quadro 10'

A presença de minerais prirnáriÕs alterãveis
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Quadro 10 - Composição nineralógica da fração silte (fino e gros
so), do horizonte B dos solos estudados.

Silte

Perfil Fino (0,2 - 20 Um) Grosso (20 - 50 Um)

NF1 Qt, cb, ve, Bt, Fdk, Mi-ve Qt, cb

NFz Gb, Qr, Br, Ve, Fdk, Mi-ve Qr, Gb, Fdk

NF3 Qt, cb, K

AI1 Gb, Qr, K, Mi-Ve

PBl Qt, Mu, Gb, K

CJI Qt, cb, Mi-Ve, K

cJz Qt, Gb

sNr Qt, K

csl Qr, cb, K

csZ Qr, K

AP1 Qt

Qt, Gb

Gb, Qr

Qt, Mu, Gb

Qt, Gb, Mi-Ve, K

Qr, Gb

Qt, K

Qt, Gb, K

Qt, K

Qr

Qt= Quartzo; Gb= Gibbsíta; B¡= biotita; Mu= rnuscovj.ta; Vs= verrni-
culita com A1 interlamelari Mi-Ve= interestratificado rnica-vermi-
culita com A1 interlamelar; Fdk= feldspato potássico (mj-croc1í-
nio); K= caulinita.
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fração silte dos solos indica urn estágio de desenvolvimento incon
pleto dos mesnos.

0bserva-se que os carnbissolos das partes setentrio
na1 e central apresentam una cornposição mineralõgica da fração
si1te, atá certo ponto antagônica. Ao lado de grandes quantidacles
de gibbsita e quartzo, aparecem quantidades significativas de bio
tita e seus pseudonorfos, identificados como interestratifícados
do tipo nica-verrniculita con A1 interlamelar, e vermiculita con
Al int,erlamelar. 0 feldspato potãssico (microclínio), tanbém es-
tá presente, perfis NFI e NFZ, porém em pequenas quantidades.

Nos latossolos e canbissolos da parte rneridional ,a
fração silte é pre donin an tenen te constituída por quartzo, acompa-
nhado por pequenas quantidades de gibbsita.

Cornparando-se a conposição mineralõgica das fra-
ções s j.1te fino e grosso, verifica-se que o quartzo e gibbsita
tendern a concentrar-se na fração rnais grossa. Por outro lado,
as micas, os feldspatos e seus pseudomorfos encontram-se preferen
cialmente na fração nais fina.

0bserva-se, portanto, que a relação silte/ argiJ.a
torna-se reâlnente irnportante para caracterizar os solos das par
tes setentrional e centTal, Nos solos da parte neridional, devi-
do a sua conposição essencialrnente quartzosa da fração silte, es-
ta relação náo Lraz nenhum subsídio con relação ao grau de desen-
volvinento dos me srno s .

Assim, o uso da relação silte/argila que vem sendo
aplicada com un certo êxito para separar os Iatossolos dos cambis
solos, poderá ser de ext'nena inportância, desde que se leve em

consideração a conposição nineralógica da fração si1te.

3.3. Mineralogi.a da Fração Areia (50 - 2.000 un)

fra0s percentuais dos rninerais constituintes da
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Quadro 1l - Composiçäo nineralógica da fração areia dos horizontes
B, dos solos estudados.

Pe rfi I

NF1

NF2

NF3

AIT

PB1

CJI

CJ2

SNl

CSl

CS2

APl

(l) Mine r ai s

ção terra
(*) Nlinerais

()t= quartzo;
pídoto; Agr=

LrQr

Areia (50 - 2000 un)
% de ,ninerais (1)

Bt * Mu Fd* Hor EP Agr

10

3

16

tr

tr

tI

1

10

10

10

7

72

tr

deterninados na fração areia, porérn referidos à fra-
tlna.

alterados ou parcialmente alterados (pseudonorfos) '

Bt= biotita; Mu= muscovita; Hor= hornblendai Ep= e-

agrcgados; e Zr= zí'tcáo.

tr

tr

tT

tr

t0

56

50

60

80

34

44

z5

90

9û

86

88

93

TZ

32
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ção areia (referidos ã fração terra fina) estão apresentados no

Quadro 11.

Observa-se que o quart zo 6 o mineral dominante em

quase todos os so1os, principalnente nos latossolos NF3 e CJ2' e

nos sofos da parte meridional' Nos cambissolos NFZ e NFl , este úl
tino interne<1iário para latossolo, já existe uma certa proporção

de pseudonorfos de biotita (32 e lz"d) e de feldspato (6 e 5%)'

Constata-se, portanto, nestes soIos, una dirninuição sensível dos

teore s de quartzo.

' Finalmente rtem-se uma inversão de valores nos per

fis AIl, cJl e PB1. Nos doís primeiros os teores de pseudomorfos

de biotita superam os de quartzo, enquanto que no PB1 , o nineral
dominante é a muscovita.

Pelos dados apresentados, constata-se que os so-

.l.os cia parte neridional e os latossolos das outras áreas possuen

u¡na mineralogia da fração areia bastante evoluída. Ao contrário,
nos carnbissolos das partes setentrional. e central, a presença de

pseudonorfos dá una id6ia de desenvolvirnento incompleto ao mate-

rial do so1o.

3. 4. Re s uno

0s dados apresentados e discutidos da análise mi-

neralógica permitem estabelecer uma certa correlação entre a mjne

ralogia dos constituintes dos solos e a posição que os mesnos ocu

pan nas diversas partes da região estudada, podendo ser esquemati

zada <la segui nte maneira:

Partes setentz'ioYLaL e centxaL

os carnbissolos desta porção da região estudada a-

presentam uma cornposição mineralógica da fração argila tipicamen-

te gibbsítica, seguida por quantidades irnportantes de micas e de
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seus pseudomorfos, e pequenas quantidades de caulinita. A fração
silte fino apresenta como mineral dominante o quartzo ou a gibbsi
ta, estando os mesnìos em proporções ben elevadas. 0s outros mine-
rais encontrados são os mesmos da fração argila. 0 silte grosso é

constituído unicamente por quartzo e gibbsita. Com relação ãs a-
reias, existe, nestes soIos, una alta proporção de nicas altera-
das, superando o quartzo na maior parte dos casos.

0s latossolos apresentam una fração argilosa cau
1inÍtìca, porérn com grande proporção de gibbsita, especialmente
no CJ2. As frações silte (fino e grosso) são constituÍdas unica
mente por quartzo e gibbsita. As areias são constituídas quase
que exclusivanente por quart.zÕ, con una certa proporção de agrega
dos argi 1o- ferruginosos .

Parte nerí dí on a L

A cornposição rnineralógica dos constituintes dos

solos desta parte da região é bastante simples e está relaciona
da a un grau ben nais avançado de evolução.

Nestes so1os, a fração argilosa é predorninante-
mente constituída por caulinita, com una proporçäo importante de

vermiculita con Al. interlarnelar, en relação aos outros solos da

região estudada. As nicas e a gibbsita são encontradas en quanti-
dades nuito pequenas. Corn relação aos interestratificados nlica-
-verrniculita corn Al interlarnelar, eles estão presentes apenas co-
no tlaço.

Não existe diferença entre composição mineralógi
ca da fração silte fino e grosso, ambas são constituídas essenci-
almente por quartzo, com pequenas quantidades de gibbsita e cauli
nj.ta, esta ú1tima provavelnente decorrente de problemas na sepa-

ração granulonétrj,ca. A fração areia é quase que exclus j.vatnente

represeÌìtada por quartzo, encontrando-se alguns agregados de natu
reza argilo-ferruginosa e pequenas quantidades (< 3%) de biotita
alterada,
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Ao contrárío dos outros minerais, cuja distribui-
ção está ¡elacionada coÌn os diversos ambientes da região estudada,
os teores e formas dos conpostos de ferro cristalizados, estão re-
lacionados con o naterj-a1 de origen, dinânica interna de cada per-
fil, e de certa forma com o tipo de solo estudado.

Dessa maneira, verifica-se que a goethita é prati-
canente exclusiva nos cambissolos, principalmente no horizonte (B),
onde a coJ-oração é bruna a anarelo-brunada, Nos Iatossolos, a goe-
thita, ernbora dorninante, ven senpre acompanhada de pequenas a n6-
dias quantidades de henatita. Neste caso, suficiente para dar uma

coloração averne thada ã estes solos.



-r48-

QUARTA PARTE

CAPITULO VI - INTIRPRETAÇÕES GERAIS

],. ALTERAÇÃO E PEDOGÊNI]SE NA PORÇÃO CENTRAL DA PROVÍNCIA ESTRUTURAL

DA NfANTIQUEIRA

I.1. Origem e Dinãnica dos Produtos Secundários

Neste iten, será estudada a evolução dos ninerais
primários constituintes das rochas, que de naneiTa mais significa-
tiva parti-cipararn na formação dos solos estudados'

O quat"l:zo, apesar de abundante en quase todas as ro

chas, exceção feita ao nefelina-sienito, que constitui o material

de origem do perfil AIl, não apresenta una alteração significativa'
perrnanecendo de maneira resíduaI nos solos'

MITLOT q FAUCK (1971) e FAUCK (I972) colocam ern evi-
dôncia, em seus estudos' que o quartzo pode sofrer una certa solu-

bilização em condições tropicais' Neste trabalho, entretanto' não

foralt verificaclos sinais cle corrosão ou dissolução nos grãos de quart

zo estudados. Tudo leva a crer que nestas condições sua estabilida
de é grande.

A

tentes à ação dos

ve ri fi caran que a

eue, a do próprio
e Mlll',lIER, 1977).

muscooíta é un dos minerais primários rnais resis-
agentes da alteração supérgena' Alguns autores

. estabilldade desse mineral é geralmente naior do

quartzo (MILLOT, I964; ROBERT , 1970; SEDDOH '1973;

A maior parte das rochas que constituem os mate-

riaís de origern dos solos nesta pest¡uisa não apresentan muscovita

en sua conposição rníneralógica' Entretanto ' este mineral aparece



-149-

en grande quantídade no perfil PBI, onde foi observada sua peÌna-
nência até os níveis superioies do perfil, sen evidenciar nenhum
sinal de alteração. Nos perfis SN1 e AP1 , ernbora este mineral es-
teja presente na rocha, eles são pouco representados nos solos.

Os outros ninerais prinários, tais co¡no anfiból-ios
(hornblendas), epídoto, etc, não foram estudados, pois são râros
nas rochas que constituen os materiais de origem dos solos.

De fato, os feldspatos e biotiras são os dois úni-
cos, ninera j-s mais ímportantes. Eles representan juntamente com

o quartzD, mais de 90% do volune total das rochas, sendo, portan-
to, sua evolução fundamental no desenvolvimento dos solos da re-
gião.

a, EuoLução dos feLdspatos

0s fetdspatos são os ninerais nais sensíveis à al-
teração, principalnente os plagioclásios, Os feldspatos porássi-
cos (ortoclásio e nicroclínio), consideradosrpela literatura, den
tro da série dos feldspatos, conìo os cle¡naior resistência ao internpe
rismo, na região, evoluern da rnesma forna que os plagioclásios.

Pz,in e i ra Seqllância de ALtez,ação

Feldspato Gibbsita

Corno já foi
alteração representa o t ipo
gada as partes setentrional
pluvionetria é elevada e os

gen interna exce Lentes.

dito anteriornente, esta seqtlência <1e

extreno de evolução dos feldspatos,li
e central da região estudada, onde a

perfis apresentam condições de drena-

Pelas observações microscópicas, pode-se distin-
guir-se três estágios de evolução dos feldspatos en gibbsita (DEL

vrGNË, 19ôs):
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Primeir,o Estágío

Inicialnenter os feldspatos são atravessados por
grande quantidade de fissuras finas, que corresponden aos planos
de fratura do rnineral (c1ì.vagens, e planos de geninação).

Segundo Estãgío

0 início da ,alteração do feldspato possibil j-ta a

rnigração do alunínio (devido ao pH de abrasão do meio STEVENS

€ CARRON, 1948), em pequena escala, at6 as fissuras. Nas fissu-
ras, esta acunulação de alumínio perrnite a cristalização de gibb-
sita, formando un reticulado periférico que envolve os cristais
de feldspatos ou seus fragmentos (ESTAMPA III - Foto 3).

Terceiro Estágio

A alteração dos feldspatos prossegue, e os frag-
nentos separados pelo reticulado gibbsítico pode tambén se trans-
forrnar en gibbsita, havendo desta forma una invasão total da gib-
bsita. Assin, duas gerações de gibbsita são formadas a partir dos

feldspatos (ESTAMPA IV - Foto 7).

Segunda Seqllância de ALt eração

. Feldspato 

-> 

Gel 

--> 

Gibbsita

Esta seqtlência corresponde a uma velocidade de ¿iI

teração menor, que pode estar ligada a uma naior concentração iô-
nica nas águas de drenagen. Portanto, não corresponde, necessari
anente, a uma menor intensidade de lixiviação.

Neste tipo cle alteração, foram observados tanbém

3 estági os de evo Iução:
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Pz'im ei t'o Estágio

Corresponde praticamente ao prineiro estágio da se

qüência anteri.or, entretanto, neste caso' as fissuras aplesentam -

-se parcialnente preenchidas por ge1 is6tropos'

Segundo Esl:ágio

A fissuração do mineral é abundante e interliga -

-se, f or.rnando urna verdadeira fede, dent1^o da qual observan-se re1í

quias de feldspatos, com aspecto caveÏnoso e corroído' Porém' os

fragrnentos vizinhos são sepaiados por volunes de ge1' que se desen

volven aparentemente do nesno cristal original'

Terceiro Estágio

No centïo dos naiores e rnais antigos volumes de

ge1, desenvolvem-se cristais de gibbslta' Progressivamente '
OS

fïagnentos de feldspatos alterarn-se en gel' que por sua vez' trans

fornam-se lentanente em gibbsita, ou' pol vezes' são eliminados'

deixando vazios (estruturas tipo "box work") ' Finalmente ' o mate

rial é totalnente gibbsitizado e o resultado final- 6 idêntico àque

le da pri rne i ra seqlJência.

1'e Y'ceíz'a Seqllância de ALteraçao

Fe ldsPato 

-> 

Gel

Esta seqtlência corresponde a parte meridíona1 da

região estlrclada, onde as precipitações são menores e a topografia

é menos movimentada, não apresentando un carãter montanhoso ' como

nas partes setenCrional e central' O tipo de relevo' já definido '

ó dc un planclto re juvenescido por ulnlt rcJc Jt Jrcltugcttr jllcì'a'
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Neste caso, a tTansfornação dos feldspatos ern ge1,
ben como deste em gibbsita, parece ser un estágio rápido, seguindo
processo senelhantes -aqueles da segunda seqtlência de alteração. A

transformação desta gi.bbsita em caulinita ã difíci1 de ser obser-
vada no rnicrosc6pio 6ptico, entTetanto, constata-se, pelo estudo
por difração de raios-X, que o resultado final desde os ho¡izontes
de alteração é a caulinita (ESTAIvIPA VII - Foto 7).

6. noolução das biotit as

' Na escala de estabilidade dos ninerais de GODICI{

(1938), a biotita é considerada de baixa resistência ao intempe-
rismo, sendo mais estáve1 que o feldspato potássico, rnuscovita e

quaÌt z o.

Na região estudada, as biotitas sofren transforma-
ções estruturais importantes durante a alteração. Inicialnente,ten
-se una perda de K* interlarnelar e Mg** " Fe** da camada octaedral
A perda do K+ interlanelar é compensada por cátions trocáveís, e

desta maneira, rnineraís de estrutura 2:1 podem ser formados (FAN-

NING Ê KERAMIDAS , I977), bem cono vá¡ios tipos de rninerais de cana

da nlista ou interestratificados do tipo biotita-vernlculita e bio-
tita-esmectita. Eventualnente, quando todo o K+ interlamelar é tro
cado, urn novo miner:a1 é formado: verniculita ou esnectita. Vários
autores, entre eles JACKSON (1963); SEDDOH G PEDRO (1974), observa
ram que ern de1-errninadas situações o espaço interlanelar pode ser
preenchido por A1 , transfornando a verrniculita ou esmectita ern um

rnineral chamado clorita-aluminosa ou verniculita corn Al" interlarne-
1ar.

As b j.otitas podern sofrer alterações nais inportan
tes, rosultando minerais secundários cono a caulinita e a gibbsi
ta, além de liberar uma certâ quantidâde de ferro.

De uma maneira esquernática, pode-se teÌ as seguin

tes seqtlências de alteração deste mineral na região estudacla:
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Príneira S eq'üãncía de ALteração

Biotita 

-> 
Interestrati fi cados 

-> 
veûdculita con Af

interlanelar

Ernbora as condições de hidró1ise nas partes seten-
trional e central se jaTn bastante atuantes, as biotitas evoluem ne

nos do que o esperado. Transformam-se, preferencialnente, en in-
terestratificados regular biotita-verniculita con A1 interlamelar
( Fì" guras I9 a 22).

. Este fato pode ser explicado, pois, em se tratando
de una região onde a hidrólise é muito intensa, os feldspatos al-
teram-se rap j.damente, produzindo uma grande quantidade de alumí
nio que entÌa nos folhetos das biotitas parcialmente alteradas.
Dessa rnaneira, este mineral torna-se rnais resistente, pernanecen-
do por mais tempo nos perfis IESTAMPA III - Foto 7).

Devido à baixa taxa pedogênese/erosão nos canbisso
1os deste setor da região estudada, os interestratificados são

bem representados nos perfis, pois, a medida que eles evoluern pa

ra verrniculita con A1 interlanelar, estas são subt¡aídas por ero
são. Portanto, o tenpo de atuação da hídró1ise sobre estes mine

rais é reduzido e impede urna evolução nais intensa no sentido da

verniculíta con A1 interlamelar.

Segunda seqüân.cía de AL1:eração

Biotita --*> Interes trati ficado -->

---> caulinita

vemiculita com A1 _>
interlarnelar

Na parte meridional, a intensidade da hidrótise e

menor e o tempo de atuação da mesma 6 mais prolongado' Nestas con

dições, a alteração dos feldspatos e clas biotítas 6 progressiva e

contínua, e anbos os minerais podern atingir un estãgio de evolu

ção importante.

I
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Dessa maneira, a biotita é transformada ern vernicu
lita con Al ínterl.amelar, passando tanbén por um estágio de inter
estratificados, que podem ainda ser observado en alguns tlifrato-
granas (Figura 24). Portanto, a verniculitização das biotitas é

un processo ímportante na parte meridional da região' especialrnen

te nos cambísso1os.

Nos latossolos, a vermiculita-Al aparece en menor

quantidade. Parece que nestes solos a vermiculita -41 poderia ter

evoluído para caulínita, no decorrer do processo de latossoliza -

ção. MOLLER q KLANT (1983) constataran, en testes de internperis-

mo artíficÍaI, que a vermiculita A1 e a gibbsita presentes nos la

tossolos são nenos estáveís que a caulinita' pÕrtanto' corroboran

do as observações expostas neste trabalho'

T e:t'ce ira Seqüãncía de AL1:eração

Bíotita

Este tipo de alteração' bastante particular' foi

observado apenas nos primeiros níveis de alteração do perfil AII'

A observação microscópica nostrou que a caulinita apresenta una

orientação paralela entre as lanelas da biotita alterada (ESTAMPA

IV - Foto 6).Segunclo BTSDOM et alii (1982) ' se a alteração ocor-

re "in situ", a transfornação isomórfica da biotita pode dar lu-

gar a uma caulinita de tananho grande (nacro-caulinita vernífor-

me).

É provável que este tipo de alteração ocorra em

outros perfis da região estudada, contribuindo para expl j'car a

presença da caulinita nos níveis superíores dos solos'

l.z. Caracterização Geoquírnica dos Processos de Alteração

As rochas da região' ernbora apresenten composlçao

nineral6gica variada, e f açarn parte de tipos J'ito1ógicos e petro-
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gráficos diferentes, poden ser incluídas dentro de única série
química e seqtlências mineralógicas - Síalfáz'xica (PEDRO, 1966).

ta forma, a alteração depende sobretudo do processo hidrolítico
sua intensidade.

Pelos dados obtidos no itern anterior e em função

dos diversos compartimentos geonorfológicos, que comandan, em 1i-
nhas gerais, a intensidade da hidró1ise, pode-se subdividir a re-
gião estudada en duas grandes áreas, de acordo con a natureza dos

produtos secundários doni nantes :

As r,egiões se,TT(tnas das partes seLentr'ional' e' cen

traL

Nas áreas de relevo forte ondulado a montanhoso,

devido as amplitudes elevadas e declives muito Íngremes, a intensi
dade de Iixiviação é nuito forte.

Sob estas condições, a hidróIise é intensa, os

feldspatos alteram-se diretanente para gibbsita, passando, por ve

zes, por un estágio intermedíário de ge1. Por outro lado, as mi-

cas, especialnente ås bi.otitas, alteram-se, preferencialnente, en

estrul-uïas nÍstas (interestratificados rnica-ver¡nicu1íta com A1

interlanelar), chegando raÌ.atnente a una vernicul j.ta bem defirrida.
Ërn alguns casos, nos hori.zontes de a1telação, as bioti.tas alte1^am-

-se diretamente en caulinitas.

Neste caso, os mínerais alteram-se com velocida -
des diferentes, o que leva necessariarnente ã existência de un grau

de alteração infer j.or a 100 (MELFI E PEDRO, 7977)' 0 processo que

tem lugar, coïresponde então ao fenômeno da alitização (HARRASSO

WLTZ, 7926), entretanto, devido a presença das estruturas mistas a

luminosas (pseudomorfos de bi.otita) , não permite caracterizar una

ve rda de i ra al jti.zação.

Este tipo cle alteração inconpleta' com una textu-

ra relativamente grosseira, t:aracte rìza os carnbissolos desta por

geo

Des

e
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ção da região estudada.

Por outro 1ado, en alguns setores clesta região
serrana, existern ãreas rnais baixas, constituídas por relevos ernbu-

tidos (intranontanos). Nestas áreas, o relevo é suave ondulado e

as decl j,vidades são menores. Sob estas condições, a velocidade do

fluxo é fnenoï, mas o suficiente para processar urna alteração inten
sa nos materiais,, que se desenvolve ãs custas de uma cobertura de

materiais já bastante intemperizados, resultantes do desmantelarnen
to de antigas superfícies mais elevadas. Portanto, o material so-
fre una ressilici ficação por aporte de sílica proveniente das par-
tes nais altas do relevo, com forrnação de caulinitas a partir das

gibbsitas.

Neste caso, a alteïação é tota1. Tem-se, assím,
una cobertura de alteraçáo fér'raLítica, caractetízada pelo desen-

volvinento da paragênese caulinit-a-gibbsita, com a gibbsita poden-

do aparecer enl maior ou menor quantidade '

Esta cobertura de álteração cornpleta, caract.eriza
da peLa ausência de mínerais alteráveis e por uma constituição ar-
gilosa, é típica dos latossolos da região.

A região menos molímentada da parLe neridíonaL

O tipo de nodelado dominante na região (ondulado

e forte ondulado) perrni.te um fluxo d'água irnportante, porén menos

intenso que nas áreas serranas das partes setentÌional e central.

Neste caso, a hidrólise 6 nenos intensa e o tenpo

de atuação sobre os materiais é bem nais longo. 0 sistena, no con-
junto, é aberto, nas não o suficiente para una dessilicifíc-ação
completa. O c1i.ma de transição, caracterizado por uma nel-hor dis-
tribuíção das precípitações, poderia influir, juntanente coTn o re-
1evo, para esta menor intensidade do processo hídro1ítico'

Sob est¿rs condições observa-se que os feLclspatos
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alteram-se sempïe em caulinita e raramente em gibbsita' As bioti-
tas transforman-se en produtos internediários e, em seguida' evo-

luern para una verniculita con A1 interlanelar ben cristalizada. A

presença de estrutuÌas mistas (rnica-verrniculita com Al interlane-
1ar) en pouca quantidade, evidencia que o processo de evqlução

das biotitas, encontla-se bastante avançado, especíalnente nos

latossolos.

Trata-se portanto, de urna cobertura de alteraçao
síalítíca mista, onde a fração argilosa caulinítica é acornpanha-

da de urna certa proporção de vermiculita corn Al interlamelar'

Este tipo de cobertura está associada, principal
nente, aos canbissolos desta porção da região estudada'

Nos Latossolos, enbora ocorra pequenas quantida-

des clesses minerais aluminosos de estrutura 2:L, a cobertura de

alteração é clo tipo ferraLítica.

I. 5. Pedogenese

1.3.I Evolução mineralõgica e organização estrutural ao

níve 1 do perf i1

Correlacionando-se os dados analíticos con os

norfo.[6gicos, pode-se agrupar os soLos estudados em três conjun-

tos, Levando-se eûì conta, principalrnente , a natuleza dos consti-
tuintes nineralógicos e a organização estTutural do rnaterial do

solo:

- o prineiro conjunto diz respeíto aos solos on-

de o pecloplasma é pouco diferente do plasna de alteração (altero-
plasma, IIOULËT, 1978). Neste caso, a taxa peclogênese/eïosão é bai

xa, não havenclo, uma transformação inportante, nesse níve1' dos

njneraj-s prinrários erì estruturas secundári as argilosas ' pois a sí

1i.ca é prati.camente eliminada clo meio' O plasna é pouco expres-
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sivo, sendo constituído por argilas e grande quantidade de siltes.
Sua composição é tipicanente gíbbsÍtíca, com caulinita subo¡dinada
(rna1 cristalizada) e quantidade importante de pseudornorfos de ni-
ca, representados, principalmente, por ínterestratificados do tipo
mica-vermiculita com A1 interlamelar. 0s teores de fe¡ro livre
(FeU) são baixos ern relação aos de ferro total (Fea) e os produ-
tos ferruginosos de baixa cristalinidade (amorfos) representam uma

percentagem bastante elevada, assirn cono os de alumínio'

O esqueleto apresenta-se constituído por quantida-
des elevadas de pseudomorfos de nica, principalrnente biotita e

feldspató. A análise por difração de raios X mostrou que estes
pseudomorfos de biotita são constituÍdos por rninerais interestrati
ficados mica-verrniculita com A1 interlamelar e vermiculita com AI

interlamelar subo¡dinada. Os feldspatos apresentâm-se totalmente
gibbsitizados.

Corn relação a organj"zação estrutural, o rnaterj'a1 do

solo apresenta-se normalmente rnaciço ou apédico, ou con una tendên

cia a forrnação de "nicropeds". As observações nicroscópicas levan
a concluir que a presença pouco abundante de plasma e grande quan-

tidade de pseudornorfos, especialrnente de biotitarnas diversas fra-
ções granulonétricas, dificultan uma organizaçâo do pedoplasma no

sentido da rnicroagregação. Os produtos de Fe e A1 de baixa crista-
linidade (arnorfos) encontrados nesses materiais, provavelnente,tan
bórn contribuem para esse tipo de organização'

Os carnbissolos NF2, AI 1 e CJ1 corresponden exatanen

te a esse tipo de evolução pedológi.ca, sendo, portanto, considera
dos típicos de una evolução inconpleta, tanto do ponto de vista mi

neralógico, cono estrutural .

Ainda dentro desse primeiro conjunto, encontra-se o

camb j-ssolo (PB1) . As características físicas, quínicas e nine¡a1ó-
gi.cas do rnaterial denotam un estágio de intemperízaçáo bastante a-

vançado. No entanto, a quantidade elevada de muscovita prescnte

nas diversas frações glanulonétricas do solo confe¡e, ao nesno ' un

caráter de desenvolvimento incompleto. Este nineral, colÌStítuindo
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parte do plasma e do esqueleto, parece dificultar o desenvolvimen

to estrutural no sentido de nicroagregação. Assirn, o naterial do

solo apresenta-se eminentemente apédico.

0 perfil NFl , constitui
tro desse primeiro conjunto, visto que,

mi.neralógica é incornpleta, e por outTo,
trutural (nicroagregação moderada)'

urn típo intermediáTio den

por um 1ado, a cvolução
há uma certa evolução es-

- o segundo conjunto corresponde aos solos onde o

pedoplasrna é abundante, porén sem nenþuma organização no sentido
da mícroagregaç7ao. Observa-se que nas condições de alteração' jâ
existe um plasna inportante resultante da transformação dos nine

rais primários em argilosos. No entanto, esse plasrna sofreu pou-

ca ou quase nenhuna reorganização durante o processo de pedoplas-

mação,

A composição mjncralógica desse plasma é t ipica-
nente caulj.nítica, com uma quantidade importante de vermiculita
At interlanelar. Os teores de ferro livre são próximos aos de fer
ro total, evidenciando urn eS,tágio avançado de íntemperisno do ma-

tería1. Os rninerais cle ferro e alunínio de baixa cristal.inidade
(amorfos) , estão nor¡nalnente ausentes ou ocorrem en pequenas quan

tidades.

O esqueleto apresenta-se const j'tuído exclusivamen

te por grãos <le quartzo, sendo rara a ocorrência de outros mine-

rais.

Con relação à organização estrutural, o material
do solo apresenta-se muito pouco organizaðo, com uma estrutura
grosseira, caracterizando um B estrutural ou incipiente e una or-
ganização do pedoplasma (sernelhante ao "structural lJ" ' segundo

I.-L¡.Cl-l et alii , 196 8) .

A presença cle separações p1ásmicas (conuns a a-

bundantes) nesses rnateriais, parece constituiT una fase que ante-

cede a reorganização cto pedoplasna no sentido da microagregação'
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Os cambissolos SNl, CSZ e Apl apresentam urn hori
zonte B ca¡acterístico desse tipo de evolução pedológico, evj-den_
ciada por urna fraca evolução estrutural do pedoplasma.

dos cambisso Ì os

se mais avançada

a

fa

o

da

de

perfil CS1 representa un estãgio senìelhante
nesma região, porém, diferencia-se por uma
evolução estTutural do pedoplasna.

- o terceiro conjunto, dì,2 respeito a solos ot.t_
de o pedoplasma é inportante e a organização estruturar apresenta
una rnicroagregação rnoderada a forte.

Na região ern estudo, os solos que apresentam es_
sas características são forrnados a partiT de nateriais remaneja-
dos das partes nais altas do relevo. Assin, não existe u¡na rela_
ção vertical entre o plasma de alteração e o pedoplasma. Na reali
dade, os materi.aisrao depositarem-se (colúvios espessos) , já bas_
tante inqenperizados t apresentan condições favoráveis a fornação
de caulinitas a partir da ressiricificação da gibbsita. A presen-
ça da caulinita e de õxidos de ferro bem cristalizados, parece
contribuir decisivamente para uma evolução do pedoplåsma no senti
do da microagregação típica dos -Latossolos. Ao microsc6p j-o, o
plasrna desses solos apresenta pequenos agregados granulares d.e ne_
nos de Imm de diâmetro, com largos espaÇos vazios intercomun.i can_
tes, responsáveis pela alta porosidade do B latossótico, co¡no foi
observado por CARVALHO (1970), BENNEMA et alii (1970.) , LËPSCH q

BUOL (1974J .

0s perfis NF3 e CJ2 correspondem a esse tipo de
evolução pedológica, sendo portanto considerados cono latossolos
típì-cos.

1.3. 2. Tntcrprcração histórica

Pode-se afirmar que a hidrólise é o processo que
cornanda a gênese das coberturas pedológicas da região, sendo res-
ponsáve1 pe1.a fornação dos di.ferentes tipos de solos etìcotìtï¿Ìdos



(canbissolos, latossolos e internediários) .

que depende cla intensidade do fluxo de água

riais da superfície, encontra-se associarlo
(precípítação) e topográfícos (relevo) .

-161-

Seu grau de evolução ,

que percola os mate

a fatores climáticos

As <liferenças clirnáticas encontradas na região
(Quaóro 1) seriam insuficientes para explícar a exístência de so-

los em graus tão diversos de evolução'

Parece, fora de dúvida, que a topografia é o fator
principal que concliciona a gênese e a distribuição dos solos na re
gião estudada.

Na realídade, a gênese o distribuição dos solos

nos cliferentes compaTtimentos da paisagen da região encontT.am- se

j-ntimamente assocíadas aos processos atuantes na formaÇão e evolu

ção do relevo arual. Não se pode dissoci.ar a pedogônese cìa norfogê

nese.

A histórj.a das alterações e da pedogônese da re-
gi.ão teve inÍcio no Cretáceo Superíor, quando do soerguimento da

plataforna Sul-.Ameri.cana (KING' 1956) ' Um longo período erosivo

possibilitou a fornação de un extenso peneplano, enquanto que as

condições clináticas existentes deran origem a una cobertura super

ficial, constituída por nateriais lateríticos'

Ciclos erosivos posteriores clesmantelaram esta su-

perfície, a qua1, de acordo com KING (op'cì't'), é evidenciada pela 
I

concordância altimétrica existente entre as cristas mais elevadas 
I

c1ore1evo,epronoveramorenanejanentooreclist¡ibuiçãodosmate
riais lateríticos de suas coberturas. l

Assim, nas partes mais elevadas do relevo e su¡el

tas ã naíores atuações dos processos erosivos aparecen solos pou-

co desenvol.vidos (canbissolos) que representam as raízes das anti
gas cobertuT as Latoríticas, enquanto que nas posições topográficas

mais baixas ocorren latossolos, associados ã redistribuì ção dos

antigos nateriaís Lateríticos na paÍsagem (coluvionamento) '
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rificado
de re gra,
volvidos

-162 -

Esta distribuição generalizada na área de estudo re

una inve¡são do c1ássico posicionamento desses solos' ve-

em outras áreas do Brasil, onde os latossolos ocupam' via

posição de interflúvio, enquanto que solos ntenos desen-

aparecem nas vertentes (MODENESI, 1984) '

Foí. possíve1, portanto, na região analisada' relaci
onar a distribuição dos solos com os diferentes níveis de erosão e

coluvionanento:

- Nas partes setentrional e centTal ' onde o relevo

é forternente rnovinentado, os canbissolos ocupAm normalnente as par

tes mais altas e rnais íngremes' Nestas posições a erosão superfi-
cial ó urn fator irnportante, impedindo o espessamento dos solos e'

conseqtlentenente , a mais intensa evolução dos ninerais presentes'

À, nedida que os mineraís da rocha-matriz coneçarn a alte¡ar-se em

produtos secundários, estes são subtraídos por erosão' tendo-se as

sim um peïmanente rejuvenescinento desses solos'

Os latossolos, por outro lado' ocupam as áreas de

níve1 altimétrico nais baixo, constituídas por vales inl-ranìontanos

(na parte setentrional) e por degraus de coluvionarnento (na parte

ccntral) . Nestas áreas ' os materiais proveni entes da erosão pret6-

rita de solos lateríticos das partes nais altas formaram um manto

bastante espesso, que sofreu uma nova pedogênese latossólica'

os solos internediários (canbissolo LatossóIico) as

sociados a cambissolos parecem constituiÏ re1íquias ou testenunhos

dacoberturalateríticadaantigasuperfícieaplainada(KING'1956)
que não foi totalmente desnantelada' Estes solos constituen a fa-

se intermediária entre os latossolos pretéritos das pal.tes mais

altas e os cambissolos que dorninam atualmente na âtea (latossolos

truncados). Por outro lado, os solos inteïmediários associados aos

Latossolos (latossolo câmbico) constítuen' aparentemente ' uma pri-

rneira fase logo após ao coluvionanento dos rnateriais ' que aintla

não sofreu unra pedogônese latossó1íca conpleta' Pode-se pensar'tanì

bém, que const.ttuern estágj'os atuais de retrabalhanento das cober-

turas latoss6licas.



-163-

- Na parte meridional , onde o relevo apresenta- se

mais suave, a presença dos latossolos é bem menos irnportante. No

entanto, ve¡if ica-.se praticanente a mesma dístribuição dos solos
na paisagen.

Os cambissolos ocupam, preferencj"almente, as áreas

de topo ou cle terço médio a superior de encosta, onde a elosão
nris ativa a,Jclgaça os sol.os, mas não o suficiente para um reju-
venescimento cornpleto, como foi visto nos solos das partes seten-
trional e central.

' Os latossolos ocupam a parte inferior das elìcostas,
onde os processos erosivos são atenuados peJ.a menor cleclividacle.
Nestas condições, há un espessanento dos mesrnos, favorecendo uma

pedogênese latossó1ica.
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CONCLUSOES FINAIS

Durante o desenvolvinento do presente trabalho, al
guns aspectos inportantes foram evidenciados, pernitindo as se_
guintes conclusões:

1. Pode-se afirmar que, nas condições de clima úmi
do da região, a hj-drólise intensa 6 o necanisnro responsáve1 pela
forrnação das coberturas pedológicas, general,izadas 

'as <liversas
paisagens da âtea estudada. Entretanto, as peqLlellas vari.ações
climãticas constataclas seriam insuficientes para explicar a exís-
tência de solos en gr¿rus tão cliversos cle evolução.

Com base nessas observações, constatou-se q.ue a
topografia é o fator principal que condiciona a gênese e a distri
buição clos sol.os nos diferentes setores da regj-ão, Assin, do pon-
to de vista geonorfológico, a Porção Central. da província Ëstrutu
ra1 da Mantiqueira foi subdividida en três partes principais: se-
tentrional, que coÍìpreende as ãreas serranas com grandes espi-
gões e vales intranontanos, correspondendo à Serra dos órgãos,RJ;
centv,al, tamb6m serrana, de.altitude um pouco maís elevada, on-
de os planaltos dissecados são coroados por relevos nenos movimen
tados, correspondendo à Serra da Bocaina, Maciço do Itatiaia e

Planalto de Campos do Jordão; e, finalmente, a nerìdíonal, consti
tuída por um planalto rebaixado (750 - 950 rnetros), e relevo
mai.s suave en relação às partes setentríonal e central, correspon
dendo às áreas cìa Serra Negra-SP, e porções dos Nlunicípios de
Apiaí-SP e Canpj.na Grande do Sul-pR.

2. A distribuição dos solos na área estudada repre
senta uma inversão do c1ássico posicionamento dos mesrltos, verj_f i-
caclo cm outras regiões clo BrasiL. Os cambissoLos ocupan, preferen
cialmente, as partes ma j.s altas e nais íngrernes do relevo, enquan
to que os Latossolos encontran-se nas áreas al.timétricas nais
bar.xas.

Na parte se tent rional os canbòsso Zos ocupam as en
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costas de rnodelado forte ondulado a rnontanhoso, enquanto que os

LatossoLos ocupam as paísagens de relevo ondulado, collsti.tuídas
por vales intramontanos.

Na parte central , os canbíss oZos ocupam a posição
de topo <1e pì.ana1to, ond.e o rele vo é na j.s suavizado, enquanto que

os LatossÒ Zos ocorren nas bordas dos planaltos, nos degraus de'
coluvionatnctlto.

Na parte neridional , onde o relevo ¿1pÌ'esenta- se
mais suave, os cambissoZos ocupam o terço m6dio a superior das en

costas, e os LatossoLos, o terço inferior das mesnas.

3. En função dos diversos compartinentos geonorfo-
1ógicos que conandan em linl.ras geraís a intensidade da hidró1ise,
a região estudada foj. dividida ern duas grandes áreas, de acordo
con a natureza dos proclutos secundários dominantes:

- Regiões serranas (setentrional e central). Nes-
tas áreas de relevo rna j-s rnovimentad.o e declives muito íngremes, o

necanismo de alteração das rochas e evolução do solo é do¡ninado
por uma intensa lixiviação, Sob estas condições de hidrõlise in-
tensa, os feldspatos evoluern en gibbsíta, e as micas. especialrne¡
te, as biotitas, geralnente alteram-se e¡n minerais interestratífi
cados (mica-verniculita A1). 0 processo de alteração srrperf iciat
que afeta os materj-ais desta região corresponde a uma alitização
(I{ARRASSOWITZ, L926), que, porém, deve ser considerada incornple-
ta, face a presença desses interestratificados.

Este tipo de al.teração incornpleta leva à formação
de coberturas pouco espessas, devido ä baixa taxa pedogênese/e¡o-
são, que caracterj.za os cambissoZos deste setor.

Por outro 1aclo, ern alguns setores dessas regíões
serranas, existem áreas rnai.s baixas, constituÍdas por vales intra
montanos ou clegraus de coluvionanento. Nestas pos-ições, a taxa pe

dogênese/erosão é alta, princ j.palrnente levando-se em conta a exis
têncía de processos de coluvi.onamento, que provocaran a deposição
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de naterial já alterado sobre estas superfícies. Neste caso, a e-

volução dos rnínerais prirnários é conpleta, e, a partir desses co-
túvios forrnados por nateriais bastante i-nternperizados, desenvolve
-se uma cobertura de alteração ferralítica.

- Região menos novimentada (neridional). 0 tipo
de modela<lo, rnais suave e mais rebaixado, condicíona uma hidró1i-
se nenos intensa, porém con um tempo de atuação rnais longo. Neste

caso, os feldspatos alteran-se para caulinita e, raramente, para
glbbsita, enquanto que as biotitas transfornam-se em ver¡niculita-
41. Trata-se, portanto, c1e uma cobertura de alteração sialítica
místa,

Assim, observa-se que o processo de caulinízação
das coberturas de alteração torna-se mais importante en direção ã

regi.ão rneridional, aconpanhado pelo aunento de forrnação de verrni-
culita - .4.1 (aLunino s s i alíti zaçã.o , segundo PEDRO ' 1983).

4. Os cambissoLos das regiões serranas das par-
tes setentr:iona1 e central desenvolvern-se a partir da alteração
"in situ" ou com pequena contribuição de rnaterial renanej ado na

parte superficial dos perfì-s. Estes solos constituen a base de

perfìs rejuvenescídos pela erosão, estando portanto, em desequ.i-

1íìrrio com as condições arnbientais. Eles representam um ' estágio
de evolução incompleta, onde o pedoplasna é pouco diferente do

plasma de alteração, com urna herança rnuito grande de pseudonorfos

de biotita e feldspato, alén de produtos arnorfos de ferro e alumí

nio. Os perfis NF2, ALI , PBI e CJ] representan este tipo de cam-

bissoLo da região estuclada.

Os canbíssoLos da parte meridional desenvolvem -

-se, provavelmente, a partir da alteração "in si.tu", com possí-

ve1 contribuição de materi¿rl renanej ado ao níveI da vertente.Cons

t j.tuem perfis rclittivanente espessos para solos dessa cl asse, sem

reserva cle minerais prímários alteráveis, Inas que apresentan una

quantídade importante de velniculita - Al na fração argila e' por

vezcs, de '2 a 9% cle muscovita. A característica cânbica atri.buí-
da a estes solos prende-se a rnorfologia, A anál.ise nticroscópica



-161-

revelou que o plasna de al-teração (abundante) sof¡eu uma fraca re-

organização ao nível do pedoplasna' Neste caso' o rnaterial do so-

1o apresenta-se erninentenente apádico ou contínuo ' com quantídades

importantes (conuns e abundantes) c1e separações p1ásnicas' Estas

características são refletidas na tnacronorfologia, onde os solos

apresentam uma estlutura grosseira' poÏ vezes prismática' que po-

deria carac -"erízar um B estrutural , conforme FLACH et alíi (1968)'

Os perfis SN1, CSZ e AP1 representam este típo de canbissoLo ' ca-

racteristico da parte neridional da região estudada'

S. Os LabossoLos orígtnan-se sobre rnaterial 1-rans-

portado das partes mai s altas clo relevo ' não existindo " Portallto'
una relação vertical visíve1 entre o plasrna de alteração e o pedo-

plasma. Dstes nateriais, já bastante alterados ' transforman-se ra-

pi.darnente e aprèsentam una evolução do pedoplasma no sentido da mi

croagregação típica do B latossólico' Os perfis NFS e CJZ represen

tam os Latossol.os tÍpicos da região estudada'

6. os solos interrnediârios entre canbissolos e la-

tossolos, ora con características de urn ou de outro' podem apresen

tar a sêguinte origem: perfil NFT - canbíssoLo LatossóLíco ' cons-

titui urna fase intermediária entTe os 1'atossoLos pretéritos das

partes mais altas e os cambissoLos que doninam atualmente na área'

Este perfil sofre un processo de rej uvenescinento ' com enriqueci-

mento do rnaterial do solo por adição de mine::aís en vias de altera

ção, proveniente das partes mais altas da vertente; perfil CSI- La

tossoLo cãmbico, constítuí ' por certo' um estágio nais evoluído

dos canbissolos que ocorrem na região meridional' Neste caso' o

pedoplasrna encontra-se nais organizado ' apresentando una estrutu-

ra menos grosseira, mas não o suficiente para uma organização em

microagregado, tÍpico dos LatossoLos ' A's separações p1ásrnicas apa-

recen eln nenor quantidade que nos canbtssoLos que ocorrem associa-

dos, e a presença da verniculita - AI e muscovita (z%) estã den-

tro dos paclrões ðos 1'rtbossoLos da região'
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GLOSSÃRIO DE TERMOS MICROMORFOLOGICOS EMPREGADOS

As descrições das organizações nicromorfológicas fo
rarn feitas segulndo a terminologia de BlìtildElì(1964), complenentaclas por
BOCQUTER (1971), CHAUVEL (197ó), STOOPS q JONGERTUS (197s), CARNET

Ro et alii (7977), BUOL E ESWARAN (1978), BOULET t1978), JONGERTUS

E RUTHERFORD (1979), LEPRUN (1979) e FITZpATRICK (1980).

As definíções dos ternos são unicanente descriti-
vas, de rnaneira a evita¡ irnplicações genéti.cas.

A. Os constituintes clo material do solo

- I¡undo natnícial ou Matz,iz-ï.' constituÍdo pelo es-
queleto, plasna e vazios; não estão incluídas as feições pedolõgi-
cas,

- Feições pedoLõgicas.. unidades reconhecíveis den-
tro do rnaterial do so1o, que são distinguíveis do material circun-
dante. por qualque'r razáo, por diferenças en concentração ou dife-
renças no artanjo dos constituintes, De acordo corn a origem, podem
ser divididas en duas classes: formadas "in situ,' (concentrações
p1ásnicas, separações p1ásmicas...) e herdados de estruturas con-
servadas da ro ch a-¡nat r i z (litorre1íquias).

- PT,asma: naterial de granulação muito fina para
ser determinado opticamente. O plasna é composto de materiais rnine
rais (argilas e siltes finas) , orgânicas e solúveis.

- EsqueLeto: minerais primários de tananho suficien
te para ser identificado ao microsc6pio óptico; conpreende as fra-
ções sj. lte grosso até areia grossa,

- Cutans.' são concentrações ou diferenciações do
plasrna ou de produtos soIúveis. Poden ser encontradas nas superfí
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cies dos grãos do esquelet.o, dos agregados e paredes dos vazios.Os
cutans poden ser diferenciados pela natureza dos constituintes,por
exemplo: ferro-argilans, goethans, gibbsitans..'

- GLêbuLa: unidade tridinensional individualizada
dentro da natriz-S (inclui nódulos, concreções, pãpulas. . . ) .

- llõdulos: urn tipo de gl6bula; são concentrações de

conjuntos internos indistintos, constituídos por óxidos e hid¡óxj-
dos de ferro, alumínio, manganôs, etc, onde pode-se reconhecer a

estrutuïa de naterial da rocha-rnatriz (litorreIíquias) e do solo
(pedorrelíquias).

- Vazdos.' são os espaços não ocupados por constitu-
intes ninerais ou orgânicos, e que podem ser de diversos tarnanhos

e tipos, conforrne BREWER (1964).

- ALtez,opLasma: PJ.asma que tem origen "in situ", pe

la alteração de minerais primários e que ainda não sofreu uma reor
ganizaçáo (BOULET, r9 78) .

- Pedopl.asma.' plasma do solo que sofreu sua Teorga-

nização dos consti.tuintes por pedoplasrnação, cono def inern FLACFI et
alii (1968).

B. As organizações

a. Dist¡ibuição relativa ã organização do plasna en relação
ao e sque le to.

- "Poz.phyz'ic" ou por'fi:r'oequáLica: os grãos do esque

leto encontram-se isolados no seio de um plasrna contínuo ou quase

con t ínuo .

- t'Enaulíctt ou agLoneropLasma: o plasna entre os

grãos do esqueleto encontra-se agrupado (agregadoJ e incompleto'
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- t'Gefu(ictt ou intertáætica: os grãos de esqueleto
estão tigados por pontes de plasrna ou situâdos dentro de urn plas-
ma muito poroso.

b. Estruturas pIásmícas (BREWER, f964)

As frações muito finas, não determinadas ao nj--
croscópio óptico, podem se organizar apresentando orientaçúes que

se diferencian ern luz polarizada (L.P,).

- PLasma ttasepictt: sem separações pIásrnicas; sua
classificação depende da natureza do plasna, que pode ser "argil-
lasepic" (argila) , "s il asepic" (si1te)..,

- PLasma ttsepictt: com orientações plásmicas; pode

ser de vários tipos: separações ern í1has = "insepíc." i em torno
dos vazios = "tsosepic"; em torno dos grãos do esqueleto = "skel'-
sept)c"; ern estriações complexas e emaranhadas = "omnisepic"; es-
triações con uma ou mais orientações = "masepl:c".

DESCRTçÃ0 MACR0 t MICR0SC0PICA

DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL - NFl

DATA - 24.04. 80

CLASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO ÃLICO la.tossó1ico A proeninente textu-
ra rnédia fase fLoresta tropical pe:t'enifóL¿a úmida

reLerto fonte ondulado subsl;rato biotíta gnaisse.

LOCALIZAç¡,0, MUNICIPIO, ES',IADO E COORDENADAS - Estrada caclìoeira
de Macacú - Nova Friburgo, pouco antes do krn 66'
entrando-se 450 metros à direita, nas ãreas do

Sítio dâ. Figueira. Nova Friburgo - RJ' 22e 19' S-

42ç 28', W.
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SITUAçÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trincheira
localizada en terço n6dio de encosta, em zona for
te ondulada a montanhosa, corn declives acentua_
dos, da ordem de 45%. Floresta prinária.

ALTITUDE - 1.190 netros.

LIT0L0GIA E CRONOLOGIA - Biorita-gnaisse. Grupo Serra dos Õrgãos.
Pré-Cambríana M6dio a Superior.

MATERIAL oRIGINÃRIo - produto da arteração da rocha supracirada.

PEDREGOSIDADE - Ausen te .

ROCHOSIDADE - Blocos de rocha esparsos na superfície do solo.

RELEVO LOCAL - Forte onduLado.

RELEVO REGIONAL - Montanhoso e forte ondulado.

EROSÃO - Laminar ligeira.

DRENAGEM - Bern drenado.

VEGETAçÃO PRIMÃRIA - Fl-oresra tropical- perenifó1ia úmida, transi-
tando para floresta alt irnontana,

USO ATUAL - Nenhum.

CLIMA - Cfb de KUppen.

DESCRITO E COI,ETADO pOR - Fe¡nando Barreto e Elias p. Mothci.

B - DESCRIÇÃO MORFOLÕGICA

Ol. - 2 - 0 crn; horizonte constituído por detritos vegetais se
ni-decompostos.

Al - 0 - 12 cn; bruno-escuro (1OYR 3/3, únido), bruno-acinzen-
tado-escuro [10YR 4/2, únido arnassado) e bruno-acinzenta-
do (1OYR 5/2, seco); franco-arenoso; fraca a moderada pe-
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quena e n6dia granular e grãos sirnples; muitos poros nuito
pequenos e pequenos; rnacio, nuito friável, lÍgeiramente pe
gajoso e ligeirarnente p1ástico; transição gradual e pIana.

- IZ - ZZ cm; bruno-acinzentado-escuro (I0yR 4/2, únido)
bruno (1OYR 4/3, únido arnassado) e bruno-anarelado (f0yR
5/4, seco): franco-arenoso; fraca nuito pequena a nédj.a
blocos subangulares e pequena granular; rnuitos poros muito
pequenos e pequenos, poucos inédios;. nacio, muito friável,
p1ástico e ligeiranente pegajoso; transição clara e p1ana.

(Bf) -,22 - 43 cm; bruno-anarefado (1OyR S/8, úmido) e mosquea
do comun pequeno a n6dio e distinto, bruno-escuro (l0yR
3/3, úmido); franco-arenoso; fraca a noderada pequena e n6
dia blocos subangulares, ligeiranente coeso; poros conuns
muito pequenos e pequenos, poucos nédios; ligeirarnente du_
ro, friáve1, p1ástico e ligeiranente pegajoso; transição
gradual e p1ana.

(BZì - 43 - 84 crn; bruno-amarelado (1OyR 5/6, úrnido) ; franco-
-â.renoso; fraca pequena e rnédia blocos subangulares; poros
conuns rnuito pequenos e pequenos; ligej.ranente duro, friá-
ve1, p1ástico e pegajoso; transição difusa e p1ana.

(B zz) - 84 - 130 cm; bruno-a¡narelado (IOyR S/ó, úmido); franco-
arenoso; fraca pequena e nédia blocos subangulares e mode-
rada muito pequena granular; nuitos poros muito pequenos
e pequenos; ligeirarnente duÌo, rnuito friãvel, p1ástico e

pegajoso; transição cl^ara a gradual e p1ana.

- 130 - I55 cn; bruno-forte (7,5YR 5/ó, úmido); franco-areno
so com cascalho; fraca pequena blocos subangulares e angu
lares, muitos poros muito pequenos e pequenos; ligeiramen-
te duro, rnuito friáve1, p1ástico e pegajoso; transição c1a
ra e ondulada (1.5-35 crn).

(B¡)

- 155 - 1.70 cm+; horizonte constituídÕ de rocha alterada ern

mistura con terra fina seme thante ao do horizonte Bi; fran
co- arenoS O.

i
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muito finas e finas, conuns nédias e poucos gros
A, e Aa.

nuito finas e finas, poucas médias e raras gros-
(81). Raras, muito f inas e finas no (BZf ) , GZZ)

Presença de cascalhos e calhaus de quartzo seni-
arestados ao longo do perfil em quantidade pe-
quena;

foi observado na massa do suhhorizonte (B22) um

bloco de rocha seni-alterada; e

3) intensa atjvidade biotógica no A, e Ar.

DESCRIÇÃO MI CROSCOP ICA

racha; biotita ¿{naisse; coloração cinzenta, bandada'

con alternância de faixas claras e escuras' consti-
tuídas por minerais f6lsicos (feldspatos e quartzo)
e máficos (biotita). Apresenta textula granulo-lepi
doblástica con tendência porfiroblástica. O donínio
6 de feldspato alcalino (nicroclínio) , aconpanhado

de quartzo e plagioclásio (o1igoclásio) , a1én de

biotita, nuscovíta, opacos e zircão. Observações a-
dicionais de canpo, permitern considerar esta lito-
logia cono sendo um neossona de urn mignatito (ESTAM

PA III - Foto 1),

horízonte de all;eração C; doninância de um fundo ma

tricial de alteração (BOULET', I978), com estruturas
conservadas da rocha-matriz. Este fundo rnatricial a

presenta-se fortenente ferruginizado e contérn um

esqueleto constituído por grãos de quartzo .(20%),
feldspato (20%) alterado ern material amorfo, no

qual se observarn cristais de gibbsita e finas palhe

tas da biotíta (10%) pseudornorfizada e¡n rninerais
de canada rnista hidroxialuninosos (ESTAMPA IiI - Fo

350 cm* I

155 - 170 cnl

:

ì

I
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lo Z). Localmente entre os volurnes do fundo matIi-
cial de alteração, pode ser observado um material
(40%) corn distribuição cutânica, de coloração ana-
relada em L.N, (1) 

" rnuito escura ou quase preta en
r. (z) , que' corresponde aos produtos amorfos. os

vazios (10%) são f issuraj.s e rnais ou menos preen-
chidos pelos anorfos e gibbsita. secundária.

130 cm; hoz,i zont e (Br2)

Fund.o matni cial ou ¡,latz'iz-S( 3)

EsqueLel;o: abundante, 55% do volume total do F.M., con dorninância
de grãos de quartzo (45%), angulosos e arredondados,al
guns corroídos, de tarnarrho nédio a grosseiro (s0 -

PLasma:

1000 un); 7eo de biotita bastante alterada, sob forna
de finas palhetas (5-100 pn); 3% de feldspatos gibbsi-
tizados, e traços de rninerais pesados, A distribuição
básica é aleat6ria (ESTAMPA III - Foto 3).

representado por 30% do volurne total do F.M. ; de colo-
ração amarelo-brunada (1OYR 6/8, L.N.) e bruno- escuÍa
(1OYR 3/3, L.P.). A estrutura p1ásrnica 6 caracte rizada
pela ausência de orientações relativas dos constituin
tes argilosos, sendo portanto, do tipo "argí11asepic",
segundo BREWER (1964).

representan l5% clo voLune tctal do F.M., sendo princi-
palnente rni.crof issurai.s "craze planas" (5-20 pn), dis-
tribuídos dentro dos agregados maiores, e vazios inter
agrega.dos grosseiros (100 - 500 u¡n), localnente delini
tados por grãos grosseiros de quartzo. 'lodos os vazios
são orto (não alisados) e conunicantes (ESTAMPA III
Foto 4).

Vazios:

(r)
(2)
(3)

L. N. - Luz plana.
L.P. - Luz polarizada ou

F.M.-MatrizS(BREWER,
nicois cruzados.
1964).

i

I

i
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:r.eLatíoa: 6 caracterizada pela dispersão dos grãos do

esqueleto dentro do plasma contínuo, sendo portanto ,

do tipo "porphyric", segundo STOOPS and JONGERIUS

(1975). Ern alguns 1-ugares, pequenos agregados do plas
ma preenchem parcialrnente os espaços entre os grãos
do esqueleto grosseiro, sendo a distribuição do tipo
"enaulic", segundo STOOPS and J0NGERIUS (op. cit. ) .

observa-se que o conjunto do F.M. tende a dividir- se

en "micropeds" de forma subangular, con 0,2 mm a I mm

de diânetro né¿lio, parcialmente delinitados por nicro
fissuras (ESTAMPA III - Foto 4).

GLábuLas:

Feíções PedoLógicas

as únicas feições pedológicas observadas são as g1ébu
las e nais precisanente, os nódulos. Dentre estes des
tacam-se:

- 0s mais grosseiros, de tamanho nédio de 5 mm, são

constituídos por un esqueleto de grãos de quartzo
corroídos (5%) e un plasma ferruginoso bruno-averne
thado e verrnelho escuro, con estrutura p1ásmica "si
1asepic". Dentro destes nódulos, observan-se litor-
relÍquias de biotita alterada, principalnente na
sua parte central, Inclui tanbérn, cristalárias de

gibbsita, con os cristais dispostos p.erpendicular -
mente às superfícies que as revestem (estas crista
1árias incluem fragnentos de biotita alterada e un

plasma ferrugínoso sob a forna. de rede) e vazíos
circundados por "goethans" e "gibbsitans" (ESTAMPA

III - Foto 5).

- Os rnai.s finos, medindo de 1a 2 mm apresentarn- se

corno fragnentos dos grosseiros, jã descritos.

De naneira geral, estes nódulos aparecen como li.tor-
re1íquias nuíto alteradas, constituídas principalmente por óxidos
de ferro e gibbsita.



12 cm;

EsqueZebo:

P Lasma .

VazLos:

-)nl_

honizonte humí feno- A1.

Fundo MatriciaL ou Matriz - S

Ìepresenta 30% do volune, predominantemente quartzoso
(27n") , grãos angulares e subangulares de tarnanho des-
de pec¡uenos a grosseiros ( 20 - 1000 ún); 2% de grãos
de feldspatos, gibbsitizados (ESTAMPA III - Foto 6). A

di s t rib ui çã.o básica é aleatória.

relativamente pouco abundante (30% do volurne), de colo-
ração bruno-anarelado-escura (1OYR 4/4, L.N.) e bruno -
escura (l.}yR 3/2, L.P.), inclui fragrnentos de mat6ria
orgânica nuito escuros ou quase pretos, de tamanho vari
ando de muito pequenos até 50 pm. A estrutura p1ásnica
é do tipo "argillasepic", isto é, sen nenhuma orienta-
ção de seus consti.tuintes (ESTAMPA III - Foto 7).

abundante, representando cerca de 40% do volume do F.M,
são principalmente fissurais "craze planes" pequenos e

interagregados grosseiros, inte rconuni cante s .

Distz,ibuição r'eLatitsa: a disposição dos grãos do esqueleto en rela
ção ao plasna é principalnente do típo "enaulic" e em

alguns pontos "porphyric".

Pedalidade: observa-se que o plasma tende a dividir-se en agrega-
dos de tamanho nédio (SOO um) , que se subdividem em a-
gregados muito pequenos (50 - 100 um).

! eLçoes Pedo LÕ9Lcds

Nódulos.' as úni cas feições pedológicas observadas são pequenos nó-
dulos ferruginizados e gibbsitizados (li.torrelíquias) de

forma arredondada e diânetro médio de 100 - 100 um (ESTAM

PA III - Foto 6). A atividade biológica é evidenciada. pe-
1a presença de finos agregados (5 - 20 ¡.rrn) que se apresen

t arn preenchendo alguns canais.



-202-

A - DTSCRTÇÃ0 GERAL

PERFIL - NFZ

DATA - 24.04.80

CTASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO Tb ÃtICO A noderada textura médía fase
floresta tropicaL perenifóLia úmída reTeuo forte
ondulado subst"ato biotita gnaisse,

LOCALIZAÇÃ0, MUNICfPI0, ESTADo E COORDENADAS - Est.rada Cachoeira
, de Macacú - Nova Friburgo, pouco antes do kn 66,

entrando-se 300 metros à direita, em áreas do sí
tio Figueira. Nova Friburgo - RJ. 22ç 19e S -
42ç 30' W.

SITUAÇÃO, DECLIVE Ë COBERTURA VEGETAL SOBRE 0 PERFIL - Terço nþ
dio inferior de encosta corn declive de 40%. Flo-
resta prinári a.

ALTITUDE - 1.125 metros.

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Biotita-gnaisse. Grupo Serra dos Õrgãos.
Pré-Canbriano M6dio a Superior.

MATERIAL 0RIGINÃRI0 - Produto da alteração da rocha supracitada,
retrabalhadas por co luvionament o.

PEDREGOSIDADE - Raros calhaus na superfície do so1o.

ROCHOSIDADE - Blocos de rocha esparsos na superfície do solo.

RELEVO LOCAL - Forte ondulado

RELEVO REGIONAL -. Montanhoso e forte ondulado.

EROSÃO - Laninar ligeira a noderada

DRENAGEM - Bem drenado

VËGETAÇÃO PRIM,Ã.RIA - Floresta tropical pcl.eni f ól.i.a úmida, rransi.ran
cìo para floresta altimontana.
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USO ATUAL - Nenhurn.

CLIMA - Cfb de KUppen

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto e Elias P. Mothci

B - DESCRIÇÃO MORFOLOGICA

A1 o 5 cm;bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, únido),bru-
no-anarelado-escuro (1OYR 4/4, únido arnassado), bruno
(1OYR 5/3 seco e seco desto¡roado); franco-arenoso; fraca
pequena bl,ocos subangulares e fraca rnuito pequena granu
'I ar I poros cornLrns muito pequenos e pequenos ; rnacío, nuito
friáve1, ligeiranente plãstico e ligeiramente pegajoso;
trans ição gradual e p1ana.

(Bf) 5 - 20 crn; bruno-arnarelado (10YR 5/8, úmido) e nosqueado

comun pequeno a médio e distinto, bruno-escuro (IOYR 3/3,
únido); franco-arenoso; fraca pequena a nédia blocos suban

gulares; poros comuns muito pequenos e poucos nédios; 1i-
geiramente duro, friáve1, p1ásti.co e ligeiramente pegajo-
so; transì.ção difusa e plana.

(¡Z) zO - 40 cn; bruno-anarelado (1OYR 5/6, úrnido) e (1OYR 6,/6,

seco) ; franco-argilo-arenosa; fraca nédia blocos subangula-
res; poros comuns muito pequenos, pequenos e pouco médios;

ligeirarnente duro, friáve1, p1ástico e pegajoso, transi-
ção clara e p1ana.

(¡s) 40 - ?0 cm; bruno-forte (7,sYR 5,5/6, úmido); franco-areno
so; fraca média blocos subangulares; poros comuns muito
pequenos e pequenos ; ligei.rarne¡t le d-¡ro , nuito lriáve1 ,p1ás
tico e pegajoso; transição clara e ondul¿rda (25 - 35 cil).

70 - 150 crn*; rnaterial de a.Lteração com estrutura conserva-
dâ, constituído principalnente de feldspatos bastante friá
veis (alterados) e biotitas bastante intemperizadas (ferru
gini zadas) ; textura f¡anco-arenosa.

I

I
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Ênraizante superficial pouco abundante, com raízes co-
muns, muito finas e finas no I, e (Br) ;poucas, muito fi-
nas e finas no A, e (81); raras, muito finas no C.

)bseruações - 1) O solo aprêsenta en horizonte 0, de 1 crn;

2) ap rox irnadanen t e 5% da superfície do solo está
coberta corn afloramentos de rocha,

DESCRTÇÃ0 MTCR0SC0PTCA

250 cn

70 - 150 cm

rocha: biotita-gnaisse; coloração cinzenta, banda
da, com alternância de faixas claras e escuras,
const j.tuídas por minerais félsicos (feldspatos e

quartzo) e náficos (biotita). A rocha deste per-
fil, pode ser considerada a rnesrna do perfil ante-
rior (NF1).

hoz'izonte de aLteração C: Tico em minerais com es

trutura conservada da rocha-rnatriz. 0 esqueleto é

abundante (85%) e constituído por biotita em di-
versos estágios de alteração que representam 45e"

do total (ESTAMPA III - Foto 7). Elas passan len-
tanente a un plasrna de alteração de coloração ama

relo-brunada {1OYR, 6/6, L.N. ) e bruno-arnarelada,
(.l.0YR 5/8, L.P. ) , pouco abundante (5%) , que apre-
senta una certa orientação pâralela aos planos de

clivagens das biotitas. Portanto, esta orienta-
ção é reflexo da estrutura cristalina primária
e não uma organização do plasna neoformado, sendo

assirn, do tipo "silasepic" (BREWER, 1964 e BOULEI

I978). Os microctínios representarn 10% do esquele
to e ainda estão com suas estruturas conservadas,
porém transformadas en nateriais amorfos e gibbsí
tas, enquanto que os plagioclásios (1.5%) estão
quase que totaLnente alterados em gibbsita. 0

quartzo representa 1-5% e aparece desde grãos fi-
nos a grosseiros e fornas angulares e subangula
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res, Os vazios, (1S%)

naras e canais mais
tos anorfos ,

70 cm - hoz,ízonte (Br)
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são fissurais, con algurnas câ-
ou nenos preenchidas com produ

bruno-amarelada

Funda Mal; z,i ci aL ou Matyíz

EsqueLeto: abundante, Tepresentando 6s% do vorune totar do r..M. ,

com predominância de biotita alterada (a0%) I

grãos d,,. quartzo (20?) angulares a subangulares, desde
finos a grosseiros (150 - 1.000 Um); 5% de plagioclá
sios e nicroclinas totalnante alteradas en gibbsita de
granulação fina (algunas cristalárias) ; traços de zít
cão e opacos. A distribuição básica do esqueleto <j a1e

PLasma.

atória.

15% do volune total; de coloração
(10YR S/6, L.N.) e bruno-anaretado_escur.a (lOyR 4/4,
L.p.) ; a estrutura plãsmica é caracteri zada pe]la au_
sência de orientação relativa dos constituintes argilo
-siltosos "argill.asepic',.

Vazíos: constituem 20"., d.o volune total do tipo f issurr.l inter_
conunicante "craze planes,', finos a grosseiros (S _

100 pm) e atgumas câmaras (S0 - 100 urn).

Distnibuição xeLatioa: é caracteri zada pela dispersão dos grãos
do esqueleto dentro do plasna contínuo, sendo portan_
to "porphyric'.'

Peda1'idade: difíci1 de ser observada devido 'a pouca quantidade de
plasrna. Nota-se entretanto, uma leve tendência ã fo¡ma
ção de "micropeds" delimitados por fissuras.



GLáb.ulas: AS

los
no

Feições PedoLógicas

únicas feições pedológicas observadas
ferruginosos, de forma atredondada e

de 5 - 50 un, com gibbsita Íncl-usa.

hoz,i zonl; e (B 2)
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são raros nódu
tananho peque

20 - 40 cm -

Vazios:

È'undo Matricial ou Matv'i z

EsqueLeto: representa 55% do volume total do F.M.; con predoni-
nância de grãos de quartzo (35%), angul.ares al.guns

PLasma:

corroÍdos e diânet¡o médio de 20 a 100 un; 20% de bio-
tita alterada (pseudonorfizada en ninerais de estrutu
ta 2:I hid¡oxialuminosos e óxidos); 4% de feldspato al
terado en gibbsita, e Ie" de cristais isolados de gibb-
sita. A distribui-ção básica é aleatória.

distribue-se entre os lirnites de 15 e 40e" do F.M., sen

do o valor rnédio de cerca de 30%. Coloração arnarelo -
brunada (10YR ó/8 L.N,) e bruno-escura (7,5YR 4/4, L.

P.). A estrutura p1ásnica 6 "argillasepic" a "silase
pic", isto é sern separações p1ásrnicas '

15% do vo1une total do F'M. é representado por vazios
fissurals "craze planes" (5 - 50 un) , distribuídos de

rnaneira honogênea no plasrna. Existe entretanto, fissu
ras rnais largas (50 - 100 pm). Ocorren tambérn câmaras

grandes (100 - 500 um), localmente delimitadas pelo
plasrna e por grãos de quartzo. Todos os vazios são in-
terco¡nunicantes e orto (não alisados) '

Distnibuição reLatíoa: "porphyric" a "enau1ic" (ESTAMPA IIL - Fo-

ro 8) .

PedaLídade.' o plasma, enbora pouco abundante, apresent"a uma ten-
dência geral forte para ã formação de "micropeds",prin
cipalnente del.initados pelo sisterna fissural interpe
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da1. Estes "mÍcropeds', apresentan formas de blocos
subangulares, con diâmetro rnédj-o de 0,2 a I mm,

Feições Pe dol6qí cas

GLâbuLas.' nódulos são as únicas feições pedorógicas observadas. Fo
ran constatados apenas dois nódulos principais:
O primeiro é a¡redondado, de tananho pequeno (i mm),

sendo constituíclo p re dorninan temente por rnaterial. ferruginoso, con
Ì j.nites nÍti.dos, quase opacolisótropo, e sem inclusões. Sua cons_
tituição interna é densa, sen poros visíveis na nagnificação uti._
Lizada ( 35 X).

0 segundo tern forna irregular, aproximadanente d.e b1o_
co subangular, com 0,8 nn de diânetro n6dio. Apïesenta um plasma
ferruginoso, com Linites nÍtidos e incl.usões cìe quarLzo e bioti_
ta al.terada, con poucos poros e un pouco cle plasna do fundo na_
tricial envorvente.. o arranj amento interno consiste em mi cronódu-
los arredondados (20 - 50 pm), de rnodo que o nódulo tarnbém pode
ser descrito coûìo urn conjunto desses nicronódulos ou como zona de
concentração destes.

DESCRIÇÃO GERAL

PERFII. _ NF3

DATA 16.06.81

CTASSIFICAÇÃO - I,AT0SSOLO VERMELHO-AMARELO HûMICO ÄLrCO texr_ura
argilosa f ase flot'esta LropicaL peren if õ l.í.u ít¡ni-
da reLeuo onduLado.

LOCALIZAÇÃO, MTINICIP]0, ESTADO E COORDENADAS - PCTfi] lOCATì.ZACIO

a 4 kn do Hotel San Souci, em corte de estrada,
lado esquerclo da rodovia Nova Friburgo - Vargen
Grande. Nova Friburgo - RJ.22e 15'S - 42ç 30'l{.



SITTJAÇÃO, DECLIVE Ë COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL
terço médio superior de elevação, com

proxinado de I0%. Floresta primária.

ALTITUDE - 950 netros

LITOLOGIA E cRoNoLoGIA - Gnaisses nigrnatizados do Grupo serra dos
Õrgãos. pré-Canbriano Médio a Superior.

MATERIAL ORTGINÃRTO - produto da alteração das rochas supracita
das,

PËDREGOS I DAIIE - Ausente

R0CHOSIDAÐE * Ausente

REI,ËVO LOCAL - On du l ado

RELEVO REGIONAL - OnduLado a montanhoso

IROSÃO - Laminar ligeì ra

DRENAGEM - Ben a acentuadamente drenado

VEGETAÇÃ0 PRIMÃRIA - Floresta tropical perenifó1ia úmida

USO ATUAL - Nenhurn

CLIMA - Cfb de KUppen

DESCRITO E COLËTADO pOR - Ë1ias p. Marhci

At

B - DESCRIÇÃ0 M0RF0L0CICA

0 - 30 cn, bruno escuro (7,5yR 3,5/Z únícloJ , bruno escu-
ro (7,SYR 3/2, úmido anassado) , bruno escuro (10yR 3/3,
seco) e bruno (l0YR 4/3, seco triturado); argila; modera-
da a forte, muito pequena a pequena granular e grãos sim-
ples ; nuì tos poros nuito pequenos , pequenos e conuns rn6-
dios; ligej.ramente duro, rnuito friãve1, p1ástico e ligei-
ramente pegajoso; transição gradual e plana.
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30 - 95 im, bruno (7,sYR 4,5,/4, únido), bruno (7,SyR 4/4,
úrnido anassado), bruno arnarelado (S,5YR 5/4, seco) e bruno
amarelado claro (10YR 5,5/4, seco triturado); argila; mode
rada pequena a rn6dia blocos subangulares e muito pequena
granular; ligeiramente duro, muito friáveI, pIástico e pe-
gajoso; transição clara e ondulada (50 - B0 cm).

95 - 130 cn, bruno-forte (7,5 YR S/6); argita; moclera.da
pequena a média blocos subangulares corn aspecto de naciça,
pouco coesa "i.n situ"; muitos poros rnuito pequenos e pe-
quenos, duro, friáveI, p1ãstico e pegajoso; transição gra-
dual. e ondulada (30 - 40 cm).

130 - 210 cn, bruno-forte (7,ïyR 5/7); argila; moderada pe-
quena a grande blocos subangulares con aspecto de naciça
coesa "in situ"; duro, friável a firne, p1ástico e pegajo
so; transição gradual e p1ana.

2I0 - 275 cn, ver¡ne1ho-amarelado (5YR 5/8); argil.a, modera-
da a forte pequena a grande blocos subangulares; duro, fir
nie, p1ástíco e pegajoso; transição gradual e p1ana.

275 - 370 crn, verrnelho-amarelado (5YR 5/6); argila; modera-
da média blocos subangulares; duro, friáveI, plástico e

pegajoso; transição difusa e p1ana.

370 - 500 cm, vermelho-arnarelado (3,sYR 5/8); argila; mode-
rada pequena a nédia blocos subangulares, duro, f¡iável,
plástico e pegajoso; transição clara e p1ana.

C - DESCRIÇÃO MICROSCOPICA

500 cn; honízonbe tsr,,

C 500 - 560+cn, horizonte constituído por material ern relati-
vo estado de internperizaçáo,

Raír.es Abundantes no A,, nuitas no A, e raras no B*, . Raras mui-
to finâs e finas no B"r.

370



EsqueLeto:

PLasna:

Vazios:
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Fundo MatríciaL ou Matr,íz - S

representa Z5e" ð,o volune do F.M. ; constituído quase que
exclusivarnente de grãos angulares e subangulares clo
quartzo (23n") , fissuracìos e corroídos, d.e tananho desde
pequenos a grosseiros (20 - 1000 pm); 1% de grãos con_
plexos de gíbbsita de f orrna a¡redondada a palhetas de
biotj.ta alterada; 1% de fragmentos de material goethíri
co, com estrutura tipo ,box tuo1'k,' ; e traços de mate ri.a.l.
opâco. A distribuição básica é aleatória, sen nenhuma
<lisposição preferencial dos grãos (ESTAMPA IV - Foto l).

abundante, representando 60% do F.M,, de coloração bru-
no-forte (7,5YR 5/6, L.N.) a bruno-escuro (7,SyR 4/5,
t.P.). O plasna é ,'argilasepic", corn muito fraca e difu
sas orientações p1ásnicas dos tipos "skelsepic" e ',vose
pic", segundo BREWER (1964).

t5% do voLurne, do,s tipos fissurais aplainadas ,,craze
p.l.anes" e i.rregulares " skew planes',, de largura né,lia
de ji - 20 pm, algumas cãnaras de tananho m6dio a gïan_
de (20 - 50 pn).

Distt,ibuição :reLal;iua: 6 do tipo ,'porphyric,'.

PedaLídade,. naterial predominantemente apódico, com l-eve tendên
cia à formação de peds ern blocos subangulares de I a
2 mrn de dj.ânetro n6dio, delinitados por fissuras mui_
to f inas.

t'eLçoes Ped.oLogacas

Cutons: raras e fracas separações plásmicas maís ou menos liga-
das aos grãos de esqueleto "skelsepic" e aos vazios "vose
pic" segundo uma ou duas ori_entações,

GLábuLas.' nais precisamente n6dulos, que são de dois tipos:
pequenos (< 50 pm) nódul.os ferruginosos de goethita,
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apresentando-se cono fragnentos con estrututa do ti_
po I'box work",

pequenos (20 a 100 pm) nõdulos gibbsíticos que apare
cem cono resultado da evolução de feldspatos, sendo
nais abundantes que no horj-zonte BwZz.

ZI0 ^ 275 cm; t.lor,í,zonte tsüZz

Fundo Matricial ou Matri z

PLasma:

representa 25e" do volune da F.M.; corn predonÍnio de
grãos de quartzo (23e") , angulares e subangulosos, fi.s-
surados e corroídos, de tamanho desde muito pequeno a
grosseiro (20 - 100 un) ; t% de grãos complexos de gib-
bsita (feldspatos alterados) co¡n fi.nas palhetas de bio
títa inclusas; 1% de biotita alterada, fragnentos de
nódu1os ferruginosos "box work,' de goethita e rnate-
rìal opaco. A distribuição básica é do tipo aleatória,
sem nenhuma disposição pr.eferencial dos grãos.

abunclante, 60% do .volurne total do F.M.; de coloração
bruno-forte ( 7,SYR 5/8, L.N. ) e verrnelho - amarelado,
(sYR 5/6, L.P.): o plasma 6 do tipo "argillasepic" com
tendência a "nasepic", com orientações p1ásrnicas fra-
cas e difusas, orientadas segundo urna ou duas dire-
ções (BREWER, 1964), principalmente ao redor dos grãos
do esqueleto "skelsepic" e dos vazios ,rvosepic,'. Esta
caracterÍstica "rna-skel-sepic', 6 fraca.

EsqueLeto:

0bserva-se com

do plasrna é infl,uenciada pe1-a

vermelhos, de f o rrna irregular

un aunento maior que a coloração
presença de rnicronódulos (5 - I0 un )
a arredondados e 1ínites difusos,

Vazicts: l5% do vol.urne do F.M., dos tipos fissurais e a.pl.ainadas
"craze planes" e i.rregulares "skrew planes" de largura rné

dia de 10 p; vazios interagregados de empilhanento gros-
se j.ro (> Ì00 p), existen nos vol.umes nicroagregados, e

al- gumas c âma r:a s nõdias.
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Distnibuíção z,eLatùua: neste material exj.sten dois tipos: ,,por
phyric" (50% de vol.urne) e "enaulic,, no restante (ESTAM_
PA IV - Foro Z).

Pedalidade.. 0 rnaterial apresenta un aspecto apédico, com leve
tendência à formação de"peds" em blocos subangulares , com
1 a 2 nm de diânetro nédio; o plasrna ta¡nbén é predomi_
nantemente contínuo, porérn apresenta ern algurnas zonas
una tendência ã formação de "micropeds', arredondados <ie
diânetro nédio de 0,S mm, con ou sen inclusões de grãos
(rni croagre gação node rada.) .

Feições pedoLógicas

Cuta.ns.. raras e difusas separações p1ásnicas, mais ou menos 1i_
gadas aos grãos do esqueleto gïosseíro e aos vazios fis
surais.

GLãbuLas,' nais precisarnente nõdulos, que podern ser de dois t j._
pos:

- pequenos (< 100 un) nódulos ferruginosos constituí _

dos de goethita, onde os pequenos cristais componen_
tes das camadas goethíticas apresentan unå dispo_
sição perpendicular ao cornprinento da camada. As ca_
nadas goethíticas apresentarn, sob nicois cruzados
(L,P.), birrefrigência variando de vernelho_escuxa a
amarelo-esverldeada, passando por verrnelha, laranja
e anarelo. Estes nódulos apresentam_se como f ragrnen

. tos do tipo "box work".

- nódulo ferruginoso com estrutura caveÌnosa, con aL_
gunas inclusões de grãos entre as pared.es, con deli_
nitações irregulares, porém nítidas e forrna aproxima
da de bloco subangular, com 1 ¡nm de diârnetro m6dio.

Pedotu.bos.. alguns volumes microagregados correspondem a pedo_
tubos de 5 a 10 nn de diâmetro médio. A forma cles_
ses agregados (100 pm) 6 mais arredondada do que os
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outros agregados existentes,
cornp aTáve ].

por6m a. consti tuição

130 cn; horizonte B
uL

Fundo MatriciaL ou Mal:z,i z

representado por 35% de F.M.; constituído por grãos
de quartzo (34r") , angulosos e subangulares de tânanho
variando de 50 - 1000 pn; 1% de fragmentos de feldspa
tos totalnente gibbsitizados, variando de 20 - 100 um
e raros maiores, em torno de 500 Un; e traços de bioti
ta alterada e rnaterial opaco. A distribuição bãsica é

aleatórj-a sen qualquer disposição preferencial.

50% do volume total da F.M.; de coloração amarelo-aver
melhada (7,SYR 5/8, L,N.) e bruno (7,syR S/2, L. p.),
Trata-se de um plasna "argilasepic" con leve tendên-
cia h formação de orientações plãsmicas rnuito fracas
e difusas ao redor dos grãos do esqueleto e vazios
"ske1-vosepic" (EST'AMPA IV - Foto 3).

E s queLet o:

P Lasmd. :

Vazio s : 15% do volume total, representados por fissuras finas
a grosseiras (5 - 50 un) e cânaras nédias e grandes
(s0 - 100 un).

Drstr,íbuição z,elatiua: é do tipo "porphyric" e¡n 60% de volume to
tal e "enau1ic" no restante (40r,),

PedaLidad.e.. o rnateriaJ. é aparentenente apédico, apresentando una
leve tendência ã forinação de "p"dt'' en blocos subangu-
lares , com I a 2 mm de diânetro nédio. 0 p_lasrna a.pïe-
senta-se contínuo " porén en algunas zonas ! existe for
mação de microagregados arredondados de diânetro né-
dío de 0,5 mrn.
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!e'Lçoes Pe do LogLcas

Cul;ans.. raras e nuito fracas separações plãsmicas ao redor dos
grãos e vazios.

GLábuLas: rnais precisamente nódulos, que são de dois tipos:
- n6dulos ferruginosos con inclusão de gibbsita, c1e for

ma angular e tamanho variando de 20 - 100 un.

- n6dulos pequenos (S0 um) , constì,tuídos por fragmen_
tos de ',box work" (ESTAMPA IV _ Foto 3).

0 - 30 cm; hot,ízonte A

tr'undo Matz,íciaL ou Matr,íz - S

EsqueLeto: 20"ø do volurne total do F.M.; constituído predominante -
nente de grãos de quartzo (lg%) , angulares e subangula_
res (50 - 1000 p¡n) ; 1% de fragnentos de feldspatos gib_
bsitizados de forna subangulares e medindo 20 - 100 pm;
tTaços de fragrnentos pequenos de nat6ría orgãnica. A
distribuição básica é aleatória.

PLasma: nenos abunclante que o horizonte anterior (30%), de colo 
l

ração vermelho-amarelacla (syR 5/ó, L.N.) e bruno-averme 
i

thado escuro (5yR 3/3, L,p.); a estrutura plásmica é l

do tipo '¡argil.trasêpic', isto é, sen orientações p1ásni_
cas IESTAMpA rV - Foto 4) 

]

lVazios.' abundantes (50%) e interconunicantes, representados,por 
l

fendas desde finas a grosseiras (S - 100 p) preenchi- 
l

das parcialÌnente por pequenos agregados, cârnaras médias r

agrandes(50-].00¡m)ecanais(z0-50un);vazios
de enpilhanento grosseiros (> 100 Un) existen nos volu- l

rne s rnicroagregados.

Disl;tibuição yeLatíxa: é de doj.s típos "porphyrÍc" (g0% de voLu -
rne) e "enau1ic" no restante,
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PedaLídade : o naterial apresenta-se microagr()gado devj-clo princi.pa!
mente 'a atividade biológica. Existenì alguns volunes
rnaiores (macropeds) delimitados por vazios fissurais
que apresentan-se subdivididos em ,'mi c¡ope ds,'.

Fetções PedoLõgicas

GLábulas.' poucos e pequenos nódulos ferruginosos com cristais de

gibbsíta inclusos ; raros nõdulos totalrnente gibbsiti za
dos de tamânho nédio entre 10 - 20 pn (1itorre1Íquias).

DrscRrÇÃ0 GERAL

PERFIL

DATA

AI 1

26.11.81

CLASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO HúMiC0 Tb -Ã.LICO rexrura argilosa fase
fLoresta subl;ropícaL perúmida de aLtitude reLet¡o

f oz,te onduLado substyato nefeltna-sienito,

LOCALIZAÇÃO, MUNICfpI0, ESTADo E CoORDENADAS - lado direito, 500

metros antes do km 7 da estrada para o pico das
Agulhas Negras, contados a pattir de entToncarnen.to
(Garganta do Regístro) corn a BR-354. Engenheiro
Passos-Caxarnbu. Itarnonte-MG. 22e 2I' S - 44e 42' W

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBËRTURA VEGETAI,

lizaào en terço nédio
clive da orden de 30%,

nária

I20 me t ros

LITOLOGIA E CRONOL0GIA - Nefelina-sienitos do rnaci.ço a.l.cal.ino
Passa Quatro. Mes026ico-Cretáceo lnferior

SOBREOPERFIL-Perfil
inferior de encosta, con
sob cobertura f lorestal

loca
de

prl

ALTITUDE - 2

rle

MATERIAL ORIGINÃRIO - Produto da atteração das rochas supracitadas
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PEDREGOSIDADE - Aus en re

R0CHOS I DADE - Ausente

RELEVO L0CAL - Forte ondutado, integrando vale intramontano

RELEVo REGIONAL - Montanhoso a escarpado

ER0SÃ0 - Laminar tigeira

DRENAGEM - Ben drenado

VIIGETAÇÃO PRIMÃRIA - Floresta subtropical perúnida de altitude

USO ATUAL - Reserva florestal

CLIMA - Cfb <1e Kdppen

DESCRII'O E COLËTADO POR - Fernando Barrero e Boris Votkoff

B - DESCRIÇÃ0 M0RF0LúcrCA

0t 8 - l) cm; hoz,izonte de constítuição orgãnica: representa
do por detritos vegetais seni-decompostos, con una peque-
na quantidade de grãos de areia lavada; transição abrupta
e Plana.

Atl 0 - 20 cn; bruno-escuro (10YR 3/3, únido) e bruno- escuro 
i

(10YR 3,5/3, seco); argila; noderada pequena a m6dia granu 
lLar; poros conuns muito pequeno e pequenos, poucos ¡nédios j

e grandes; duïo, fríáve1, ligeirarnente pl-ástico e Iigeira- i

nente pegajoso; transição gradual e plana. 
'

AtZ ZO - 40 cm; brun.o-escuro IIOYR 3/3, únido) e bruno (. 1OYR

4/3, seco): argila; forte pequena e nédia blocos subangula
res e granular; poros conuns nuito pequenos e pequenôs, l

poucos nédios e grandes; duro, friável, ligeiranente p1ás-
tico e tigei.ranente pegajoso; transição gradual. e p1ana. 

l

A3 40 - 55 crn; bruno (10YR 3/3, únido); rnuito argí1.osa', forte 
,

pequena a m6dia blocos subangulares; poros comuns muito pe 
:
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quenos e pequenos, poucos n6dios, duro, friável; p1ãstico
e pegajoso; transição gradual e p1ana.

(Br) ss 70 cn; bruno-amarelado-escuro (1OYR 4/4, únido) e

btuno-arnarelado (.10YR 5/6, seco); nuito argilosa; modera-
da rnédia prisrnática co¡nposta de moderada pequena a m6dia,
blocos angulares e subangulares; poucos poros rnuito peque

nos e pequenos; muito duro, friáveI, p1ástico e pegajoso;
trans ição plarìa e difusa,

(BZ) 70 - 110 cm; arnarelo-brunado (10YR 6/6, únido) e anarelo
(10YR 7/6, seco); muito argilosa.; noderada rnédia a grande
pr'ismática conposta. de forte n6dia a grande blocos angula
res e subangulares; poucos poros muito pequenos e peque

nos; ¡nuito duro, friáve1, p1ástico e pegajoso; transição
clara e plana.

(B¡) r10 - 120 cn; bruno-anarelado-escuro (10YR 6/4, únido);
franco-argiloso; fraca a rnoderada média blocos subangula -
ïes, con aspecto maciço pouco coesa; poucos poros mujto
pequenos e pequenos; nacio, nuito friáve1, p1ástico e pega
joso; transição clara e descontÍnua (0 - 10 crn).

Cl 120 - 140 crn; rocha alterada tipo "arena", de coloração va

riegada composta principalrnent.e por cores cinzentas, amare_

ladas e ama'rronzadas I textura. franco; estrutura senelhan-
te a da rocha (sienito) ; transição clara e descontínua (0-
20 cm) "

cz 140 - 200 cn; rocha al.terada tipo "arena"
riegada conposta. pr:incipalnente por cotes
ïas e escuras; textura franco, transição
da (30 - 50 cn).

de co 1o r:ação va-
ac in zen t ad as , c1a

difusa e ondula-

Cj 200 - 300 cm; rocha alterada tipo "arena" de coloração &-

cinzentada clara; com pontos mais escuros.

Raízes Abundantes , rnuito f inas e f inas no Ol " A1l. ; rnuitas,nìuito fj--

na.s e linas no At2 e A, , c ilc.rucas laÍzes f inas nos out-ros hori-
zontes (dininuindo en profundidade) .
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DESCRIÇÃ0 Mr cR0sc0Pr cA

400 cn+; Rocha: nefelina sienito (ESTAMPA IV - Foto S); cotora_
ção cinzenta, isótropa, apresentando textura hipidio -
mórfica granular, ãs vezes inequigranular, quando há
desenvolvinento acentuado de nicropertita. os ninerais
essenciais predominantes são biotita e feldspato (mi_
croclina e ortoclásio) fornando a micropertita e, quan
tídades variáveis de nefelina, plagioclásio e cancrini
ta. Entre os máficos, os mais significativos são anfi_

. bó1ios, que ocorren associados ã piroxênios e biot j._
tas. Cono acessórios ten-se a titanita, zircão anatã_
sio e opacos.

120 - 300 c.m; hoz,izonte. de aitez,ação C

A observação conjunta das lâminas delgadas dos três
subhorizontes Cr, C, e Cr, pode ser resumida da seguinte naneira:
domi.nância de um fundo matricial de atteração con estrutura con-
servada da rocha (BoULET, 1978). Este fundo é nuito rico en felds
patos (80%) basr.ante gibbsitizados, e com (5%) d-e biotita sn di-
versos estágios de alteração, ferruginízaðas em algunas partes.
Neste níve1, o quartzo é praticanente ausente. Os vazios (1S%)são
fissuras i.nteî e transminerais interconunicantes, paraialnente
preenchidos com produtos arnorfos. Ern direção ao C' observa - se
maior concentração de biotitas cada vez mais arteiadas, transfor-
madas ern rninerais hi.droxi.aluminosos e macro-caulinitias (ESTAMPA
IV - Foto 6) , ainda com a estïutura conservada. Os felclspatos se
alteram en gibbsi.tas e aparecern sob forma de cristais de vários
tamanhos, ocupando grande parté do fundo matrícia1.

110 - 120 cm; horizonte (ør)

þ'un do Mat ni cí aL ou Mal; z,i z - S

EsqueLeto: 80% do volume do F.M.; constituído principalmente poï
fragrnentos de biotita (55%) alterada (pseudonrorf i.zâda
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en nacro-cauliníta e minerais de estrutura nista hi_
droxialuninosos) , de tananho variando desde 20- 200 ¡rm;
20e" de feldspatos alterados en gibbsita con aspe cto
granular e tarnanho desde rnuito pequeno a grande (S _

100 Un); e 5% de grãos de quartzo angulares e subangula
res, con diâmetro nédio de 50 - 100 prn. A <listribuição
básica do esqueleto é aleatória (ESTAMpA IV - Foto 7).

PLasma: representado por apenas 10e, do volurne tota.l.; c1e colora-
ção bruno-oliváceo-cIara (Z,Sy S/6, L.N.) e bruno-oli-
vácea (9 ,SY 4/4, L.p.); o plasna é "argilasepic", sen
orientações p1ásnticas.

Vazios: I0eo do volune total , principalnente fissu¡ais (20
50 un) , mais ou nenos preenchidos con nate¡ial isótr:opo
algunas cânaras e canais de l0 - 50 ¡rm.

Distz,íbuição reLatíua: 6 caracteri zada pela dispersão dos grãos do
esqueleto dentro do plasna "porphyric".

Pedalidade.. material apédico con leve tendência ã fornação de blo
cos subangulares.

Feições Pe doló gicas

GLábulas: poucos nódulos ferruginosos do tipo ,'boxwork', de tananho
variando de 5 a 200 pn, e raros ¡6du1os ferruginosos con
limites difusos, tananho entre Z0 - I00 pn e con gibbsi
ta inclusa.

70 - Il0 cn; honizonte (ar)

Fundo Matt,i ciaL

EsqueLeto: representa 30% do volune total do F.M.; I5% dos grãos
são constituídos de biotita rnais ou nenos alterada em

argilo-minerais interestratifícados hidroxialuminosos ;al
gunas biotitas aparecem ainda frescas, Do lado de partí
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culas grosseiras ( S0 - 200 urn) de bíotita que são facil-
nente visiveis em pequeno aumento (Z,Sy), pode-se ver com
um aurnento forte (10 ou 25x), partÍculas muito finas (5 _

10 prn) constituídas de folhetos de biotita alterada que
se confunde con o plasna (ESTAMPA V - Foto 1); 10% de grãos
de quartzo angulares e subangulares con diâmetro n6dio da
orden de 100 - 500 un; 3% de grãos cavernosos de fel.dspa_
tos, provavelmente ortoclásio, finamente corroÍdos. As re
fe¡idas cavernas são preenchidas por um rnaterial isótro-
po, provavelmente arnorfo Ze" de aglonerados de forna rnais

ou rnenos arredondadas e coloração bruno, provavelmente de
epidoto alterado; traços de grãos isótropos de granadas e

zircáo.
Além desses grãos sinples, existen vários grãos complexos,
onde podem ser destacados os seguintes tipos: grãos mis-
tos de biotita de tananho pequeno e sericita ou muscovita
de tarnanho grande; alguns grãos grosseiros unicamente com
postos por sericita pouco alterâda, provavelmente resul-
tante da alteração de feldspatos ou feldspatóides; alguns
grãos são compostos unicamente de ernpilhanento de nacïo -
caulinitas (f00 Un) , resultante provavelrnente das ttans-
forrnações das biotitas e nuscovitas; outros grãos que con
tén macro-caulinita, porém forrnados de naterial finanen-
te cristalj-zados, que pode se apresentar localnente sob a

forna de gibbsita finamente cristalizada, e en outlos lo-
cais, aparece como car¡tinita fina ou sericita, A distri-
buição básica do esqueleto é aleatória.

Plasma: abundante, representando 60% do volurne total (ESTAMPA IV-
Foto 8) de coloração anarelo-brunada (1OYR 6/8, L.N.) e

bruno-anareLada-escura (f0YR 3/4, L.P") " Trata-se de um

plasrna de estrutura c-ontínua e isótropo, que pode ser ca-
racterizado corno "argillasepic".

Vazios: representa 15% do volune total: constituídos por poros a-
plainados tipo fendas e irregulares "craze planes" e

"screw planes" respectivanente, com largura nédia de 20 -
50 um. Algunas câmaras são observadas (50 - 100 prn).
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Distz'íbuíção z,elat;ioa; do tipo "porphyric"

Peda|idade: naterial praticanente apédico, observando-se no en
tanto, uma tendência para fornação de blocos subangu
1ares, de diânetro nédio variando de 100 a 100Qun.En
alguns pontos, o plasna apresenta forrnação de mi-
croagregados (ESTAMpA IV - Foto g).

Feiçães P e doLõ gi cas

GLeþuLa.s: sao conuns pequenos fragrnentos de bauxitas " apresentan
' do estruturas secundárias (cristalárias de gibbsita);

são cornuns tambén, nódulos ferruginosos de forma suban
gu1ar, con linites nÍtidos e diâmetro nédio variando
de 0.1 a 5 rnm.

55 - 70 cm; horizonte (tsr)

EsqueLeto:

PLasma:

Vazios:

Fundo Maty'icial ou Matníz - S

20% do volurne total; 10% são representados por grãos
de quartzo angulares e subangulares (50 - 300 un), 7%

de palhetas de biotíta pseudomorfizada (5 - S0 yn), 3%

de grão.s cavernosos de feldspatos alterados en gibbsi-
ta (20 - 100 yrn); e traços de zircão e opacos. A dis-
tribuição básica e aleat6ria, sem qualquer disposição
preferencial.

35% do volume total; de coloração vernelha (2,sYR 4/8,
L.N.) e vermelho escura (2,sYR 3/6, L,P.). Trata-se de

un plasma caracterizado cono "argillasepic"

muito abundante, 45% do volune total; fissurais nuito
finos a finos, intrapedais (5 - 20 um), e fissuras
médias a grosseiras (100 - 500 u¡n) interagregados. O-

corren algurnas cânaras (20 - 100 un).

Distz,ibuíção relatíua: 6 do tipo "enaulic" en 70% do volune, com



áreas do tipo "porphyric" 30%.

Pedalidade: o naterial apresenta-se bastante nicroagregado, con
alguns volurnes quase contínuos. Estes volunes, tendem
a dívidir-se em blocos subangulares de I a Z nn de

diânetro, de limitados por fissuras.

þ'e Lço e s Ped.o Log1,c4,s

GLábuLas: pequenos nódu1os ferruginosos con gibbsita inclusa; nó-
dulos gibbsíticos con pouco ferro e biotita inclusa;

' fragmentos de raízes finas; e fragrnentos finos de rnaté
ria orgânica (20 - 50 un),

0 - 20 cm1' hoz'izonte A,

Fund.o Mal:niciaL ou Matv,íz - S

EsqueLeto: 10% do volune total; representado por 5? de grãos de

quartzo (50 - 200 Um); 3% de fragnentos de feldSpatos
gibbsitizados; e Zeo de naterial opaco e fragnentos fi-
nos de natéria orgânica. A distribuição básica d alea-
tória, sen qualquer disposição ptefeÌenciaI.

Plasma: 15% do volurne total, de coloração bruno-avermelhado- escu
ra (sYR 3/4, L.N.) e brLrno-avernelhado-escura (SYR 3/2,
L.P,). Trata-se de un plasma do tipo "argillasepic" (ES-
TAMPA V - Foto 2).

Vclzios.' muito abundante, representando 75% do volurne total; são
vazios interagregados nédios a grosseiros (100 - 500 ¡:rn ),
algurnas câmaras e canâis (100 - 200 un).

Distribuição reLatioa: 6 do típo "enaulíc".

Pedalidade: material bastante microagregado, com boa participação
da atividade biol6gica.
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Feições PedoLógdcas

GLébuLa,: nódu1o ferruginoso constituído por nicroagregados, con
inclusões de quartzo e 1i¡nites nítidos.

A - DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL - PB1

DATA - 27.T7..8I

CLASSIFICAçÃ,O - CAMBISSoLo Tb .Á.LIC0 A moderado rexrura média ¡ase
eampo de altil;ude reLeuo onduLado substrato migna
tito.

LoCALIZAÇÃ0, MUNICfPIo, ESTADO E CoORDENADAS - Lado esquerdo da

estrada que sai de São Jos6 do Barreiro, para a

pl.ataforma de vôo livre (Morro Tira Chap6u) , dis-
tando 22 krn de São José do Barreiro -SP.22e 43' S

-44e 37t W.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Perfil 1o-
calizado em terço nédio de encosta, corn declive
de 5 a 89o. Canpo de altitude.

ALTITUDE - 2.085 rnetros

LTTOL0GIA E cRoNoLoGrA - Mignatito com paleossona rico en nuscovi
ta. Conplexo Costeiro. Proterozóico Superior.

MATERIAL 0RIGINÃRIO - Saprolito da rocha supracitada.

PEDREGoSIDADE - Ausente

ROCHOSIDADE - Aus en te

RELEVO LOCAL - Ondulado

RELEVO REGIONAL - Montanhoso a forte ondulado



EROSÃO -

DRENAGEM

VEGETAÇÃO

USO ATUAL

Laninar Ligeira

- Bem dren ado

PRIMÃRIA - Campo de

únida de altitude.

- Pequenas âreas de

to.

altitude e floresta subtropical per-

reflorestamento, con pinus e eucalip

0 - 7 cn; bruno (10YR 5/3, únido) e brLrno-arnarelado
1OYR. 5/4, seco); franco-argilo-arenosa; fraca pequena
granular, con aspecto maciço e pouco coeso; poros co-
nuns pequenos e n6dios; ligeirarnente duro, muito friá-
ve1; ligeiramente plástico e ligeiranente pegajoso,tran
sição clara e p lana.

7 - 17 crn; bruno-arnarelado (10YR 5/6, úmido), franco -
argilo-arenosa; a fraca pequena granular" con aspecto
de naciço pouco coeso; poros co¡nuns muito pequenos e

pequenos; duro, friáve1, ligeiranente p1ástico e ligei-
ranente pegajoso; ttansição abTupta e sinuosa.

17 - Z0 cm; linha de cascalhos de quartzo arestados e

seni-arestados (alguns ferruginizados), rnisturados com

pequena proporção de terra fina senelhante ao 43.

Z0 - 30 crn; anarelo-brunado (10YR 6/6, úmido) e anare-
1o (10YR 7/6, seco); argilo-arenosa; fraca rnédia b1o-
cos subangulares; poros conuns , nuito pequenos e pequg

nos; duro, friáve1, p1ástico e pegajoso; transição gra-
dual e plana.

30 - 65 cn; anare 1o- ave rne lhado (7,5YR 6/6 úrnido) e arna

CLIMA - Cfb de Köppen

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto e Boris Volkoff

DESCRT çÃ0 M0RF0L0cI CA

Al

A-
.J

Cama da

(rr B1)

(rr B2)



_zz5 _

relo (10YR 7/6, seco); franco-argilo-arenosa; fraca mé

dia a grande blocos subangulares, con aspecto de maci
ço pouco coeso; poros cornuns muito pequenos, pequenos
e raros nédios, duro, friáve1, p1ãstico e pegajoso;
transição gradual e p 1ana.

65 - 80 cm; verrnelho-acinzentada (1OYR 5/4, únido);
franco; fraca m6dia a grande blocos subangulares, con
aspecto de maciça pouco coesa; poucos poros rnuito pe-
quenos e pequenos: dura, friáve1, p1ástica e pegajosa;
transição clara e pIana.

200 cn+; rocha parcialnente alterada, ferruginizada
nuito rica en nica (muscovita).

Comuns ¡nuito finas e finas no A, e A, e poucas rnuito
finas e raras finas nos denais horizontes.

DESCRTÇÃ0 MI CR0SC0PT CA

80 - 200 cm; hoz,izonte de alteyação C

(rr B3)

R

Raí zes

II Ct 80 - 150 cn; rocha alterada de coloração ve rne th a
(1OYR 5/6, úmido); franco; fraca média blocos subangu-
lares, com aspecto de naciça pouco coesa; poucos po-
ros nuito pequenos e pequenos; dura, friãve1, p1ástica
e pegajosa; transição abrupta e ondulada (10 - 25 cn).

IL CZ 150 - 200 cm; material bastante alterado, con pouca ou
quase nenhuna estrutura da rocha matriz; coloração a-
vermelhada e acinzentada (alguns pontos) ; textura fran
co; aspecto naciço; e transição gradual e ondulada (5-
15 crn) ,

A observação conj unta das

horizontes C" e C", pode ser descrita daI ¿'
nância de fundo natricial- con deformações
triz, principalrnente no Ct' O esqueleto 6

lâminas de lgadas dos sub-
seguinte naneira; domi -
da estrutura da rocha-na
constituído de 60% de



muscovita, desde finas palhetas at6 grandes pacotes, S0% de quart
zo angulares e subangulares (20 - 250 ¡.rn), Exíste uma estrutura
bandada, corn canadas de grãos de quartzo, intercaladas por fai-
xas contendo mica orientada (paralela en relação ä superfÍcie do
solo). O plasna é isótropo nuito pouco irnportante (S%), constituí
<1o de 6xidos de ferro e materiais arnorfos (ESTAMPA V - Foto 3).Os
vazios tanbén são pouco abundantes, e principalnente constituídos
por cânaras (2Ø - I00 un). Raros nódulos ferrug,inosos tipo ', box
work" arredondados de tananho entte 20 - 50 un també¡n ocorren.

65 -80 hot'izon1;e (II B")

Fundo Mal;y,icial ou Mdttiz - S

EsqueLeto: reptesenta 25s, do volune total do F.M,; constituído de
grãos de quartzo (35%) angulares e subangulares (S0 -
150 U¡n) (50%) de palhetas de rnuscovita, fina e paco -
tes grosseiros (5 - 100 un). A distribuição básica é

aleatória, sen nenhuna disposição preferencial.

PLasna: representada por apenas 10% do volume tota1. Apresenta
-se dividido en duas partes; una mai-s abundante (S0%),
de coloração amarelo-brunado (1OYR 6/ó, L.N.) e bruno
-ainarelada (IOYR 5/4, L.P.) e outro ben nenos abundan-
te (20e"), de coloração vernelho-amarelda (gYR 4/6, L.
N,) e bruno-avermelhado-escura (sYR 3/3, L.P.). E um

plasma de estrutu1]a "argil1asepic". 0 plasna nais ver
melho, parece se desfazer pouco a pouco, no plasna ama

relado.

Vazioe: pouco abundante (5 %)

100 un) .

constituídos por cârnar as (20

Dístz,íbuição relatiua: do tipo "porphyric"

PedaLídade..naterial tipicanente ap6 di co

cn;



Feíçãee PedoLógicas

GLábuLas.. alguns nódulos pequenos (S0 -
work "
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100 Um) do tipo "box

30 - 65 crn; hopizonte (II Bz)

Fundo M1tr,ícial ou Maty,1:z - S

EsqueLeto.. representa 70e" do volune total do F.M.; 40% são de pa
thetas de nuscovita, desde finas e grosseiras (20 -' 100 um) , e 30% são de grãos de quartzo angulares ¿r

subangulares, de tamanho variando entre S0 * 300 yn.A
distribuição básica é aleat6ria, sen nenhuma disposi
ção pre fe renci al .

Plasna: 20"ø ðo volune total do F.M., de coloração a¡narelo -
brunada (10YR 6/8, L.N.) e bruno-otivâcea (2,5Y 4/4 ,

L,P.). E un plasna con estrutura "argi1lasepic", 6
isótropo, mas , com grande quantidade de rnica fina
en diferentes estágios de alteração, produzindo rnuita
birrefrigência (ESTAMPA V - Foto 4).

Vazios.. pouco abundantes (10%), tepresentados por
vidades "rughs" e canais (10 - 100 ¡.rn).

Dí.stribuição reLatiua: do tipo "porphyric"

PedaLidade.. naterlial apédico, ou seja não se observa
poros aplainados que delinitam macro ou

câmaras, ca

na 1ârnina

"rnicropeds".

Feíções PedoLógicas

GLábuLa: raros nódulos ferruginosos arredondados, con delimita
ções bern nítidas e diâ¡netro de 0 Z a 1 nm, corn poro
central e algurnas inclusões silicosas e cristalãrias
de gibbsita,

0 - 7 cn; horízonte A,



EsqueLeto:

Plasma:

ndo Matr,iciaL ou Matriz - S

50% do volune total da F.M. ; constituído principalrnen-
te por grãos de quartzo (48%) angulosos e subangulosos
(50 - 300 un) ; e 2e" de f.inas palhetas de muscovita (5-
20 pm) e raros fragmentos de natéria orgânica. A dis-
tribuição básica não apresenta sern nenhuna disposição
preferencial (a1eatória) .

20% clo volurne total; de coloração bruno-amarelado-escu
ra (10YR 4/4, L.N) e bruno-escura (10YR 3/3, L.P.): é

un plasna con estrutura "argi1lasepic", isto 6, sem o-
rientação p 1ásni cas.

Vazío s : 20"ø do volune total da F.M.; constituídos por cavida-
des "vughs" e canais de (20 - 100 um) interagregados e

cornunicantes.

Distribuiçã.o v,elatiua: dÕ tipo "enaulic" ou agloneroplásrnica.

Pedalídade.' naterial bastante microagregado, devido a participa-
ção da atividade biológica (ESTAMPA V - Foto 5).

Feições PedoLógicas

GLébuLas: raros nódulos ferruginosos, sernelhantes aos encontrados
no B"' '

Pedol;ubos "' raros, de tananho grande (300-500 um), de forna circu
lar, preenchi dos por agregados muito pequenos (rnicroa-
gre gados ) .

A - DESCRIÇÃO GTRAL

PERFIL - CJl

DATA - 28.11.81
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CLASSIFICAçÃO - CAMBISSOLO HÛMIC0 Tb textura mêdía fase flor,esta
subtnopicaL penúmída de aLtitude y'e Leuo onduLado
sub s tr. a,to gnai s s e

tOcALIZAçÃ0, MUNICIPIO, ESTADO E COORDENADAS - Estrada que vai da
cidade de Canpos do Jordão ao pico de ltapeva, 3

krn antes do pico, nuna estrada a esquerda (100 me

tros) que vai para o posto da Telefônica, Carnpos

do Jordão-SP . ZZe 43 r S - 45ç 33' I4I.

SITUAçÃO, DECLIVE E CoBERTURA VEGETAL SoBRE O pERFIt, - perfit 1o-
calizado en terço rnédio de encosta ondr¡lada com

' 5 a 8% de declividade. Floresta prinãria.

ALTITUDE - 1.820 netros

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Gnaisse (nrignatito) do Conplexo Paraíba
do Su1. Proterozõico Infe rior.

MATERIAL ORIGIN,4RIO - Saprolito da rocha supracitada.

PEDREGOSI DADE - Ausente

ROCHOS I DADE - Ausente

RELEVO LOCAL - Ondulado

RIILEVO REGIONAL - Forte ondulado e ondulado

EROSÃO - Laninar lígeira

DRENAGEM - Ben drenado

VEGETAÇÃ0 PRIMÃRIA - Floresta subtropical perúnida de alti.tude, corn

pinheiros.

USO ATUAL - Nenhun.

CLIMA - Cfb de Köppen

DESCRITO E COLETADO POR Fernando Barreto e Boris Volkoff.
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DESCRIÇÃ0 M0RF0LõctcA

0t 10 - 0 crn; horizonte de constituição orgânica, forrna_

At1

do por raízes finais e m6dias, com um pouco de areia tin
gida peJa mat6ria orgânica, e fragmentos de matéria u"]
getal serni-deconpostos, transição plana e abïupta.

0 - 6 crn; bruno-acinzentado-rnuito escuro (10yR S/2, ú-
nido) e bruno-escuro (l0YR 3/3, seco); franco-argilo-are
nosa; fraca média granular e pequena blocos subangulares,
con pastos de areia Iavada; rnuitos poros rnuito pequenos,
pequenos e nédios; macio, muito friáve1, l.igeiranìente
p1ãstico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gra-
dual .

6 - 15 cm; bruno-acinzentado-rnuito escuro (10yR 3/2, ú-
mido) e bruno-escuro (10YR 4/S, seco); franco-argilo-are
nosa; fraca pequena blocos subangulares; con aspecto de
rnaciço rnoderadamente coeso; rnuitos poros rnuito pequenos,
pequenos e comuns m6dios; macio, muito friável, ligeira-
nente p1ástico e ligeiranente pegajoso; transição plana
c gradua.l..

15 - 30 cm; bruno-escuro (I0YR 3/3, únido) e bruno (10y
4/3, seco); franco-argilo-arenosa; fraca média blocos
subangulares; poros comuns muito pequenos, pequenos e

pouco nédios; macio, nuito friávet, ligeiramente plásti
co e ligeiranente pegajoso; transição plana e clara.

30 - 40 crn; bruno-forte (7,sYR 4,5/6, úmido); franco-ar-
gilo-arenosa; lraca nédia blocos subangulaïes; poros co-
rnuns muito pequenos e pequenos ; nacio, rnui.to f riável- ,

plástico e pegajoso; transì-ção plana e gradual.

40 - 70 cm; bruno-arnarelado (10YR 5/6, úmido) e bruno-a-
marelado-claro (10YR 6/4, seco); franco; fraca nédia
prismática conposta de fraca n6dia e grancle blocos sub-
angulares; poucos povos rnuito pequenos e pequenos; duro,
friáve1, p1ástico e pegajoso; transição plana e gradual.

"̂72

(Br)

A-
J

(Bz)
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70 - 80 cm; bruno arnarelado (tOyR 5/9, úmido); franco _

siltoso; fraca rnédia prismâtica, conposta de fraca né_
dia blocos subangulares; poucos poros muito pequenas; . 1i
geiramente duro, friável, são p1ástico e não pegajoso,
transição irregular e c 1ar a.

80 - 95 cm; rocha altetada de coloração variegada de bru
no-claro-acinzentado (10YR 6/3, úmido) e ama¡elo (10yR
7/6, úmido); franco; maciça; poucos poros rnuito pequenos;
macio, muito friável, não p1ástico e não pegajoso; tran
sição irregular e difusa,

95 - 135 crn; rocha alterâda de coloração cinzenta- clara
(1OYR 7/1., úmido) e nosquead.o pouco, nédio a grande e di
fuso bruno-¡nuito claro-acinzentado (10yR 7,4,úmido), e

pouco pequeno e proeminente vernelho (2,syR S/6, úmido);
franco-siltosa; estrutura maciça; poucos poros pequenos;
consistência macia, muito friável, não p1ástico e não
pegajoso; transição irregular e difusa.

135 - 150 cm*; rocha parcialmente alterada tipo ,,arena,';
con una parte mais arnarelada e rnais friávet, e outra par
te nais clara (acinzentada) e menos friável.

Raízes Abundantes no Or. Muitas, rnuito finas e finas no A' e

Arr. Conuns, muito finas, finas e poucas rnédias no Aa e

(Br). Poucas, muíto finas e finas no (Br) e (83). Raros
nuito finas nos demais horizontes.

250 cm

c - DESCRTçÃ0 MICR0SC0PICA

Rocha: biotita gnaisse, coloração cinzenta; com alternân
cias de faixas claras e escuras, constituídas principal-
mente por minerais f6lsicos (quartzo e feldspato) e náfi
cos (biotita).

135 - ]50 cm; horizonte de aLberação C
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A observação conjunta das tâninas delgadas dos t¡ês
subhorizontes C1, C, e CT pode ser resurnida da seguinte maneira :

un fundo rnatricí.a1 de alteração IBOULET, r97B) apresentando un es-
q'eleto muito ri.co em biotita (Bs%) em diversos estãgi.os de altera
Cão (ESTAMPA V - Foro 6); grãos de quartzo (5%) angulosos e suban-
gulosos e traços de fragnentos de feldspatos já totalmente gibbsi_
tizados. O plasma é rnt.rito escasso c praticarnente inexi stenre , e

os vazios também são pouco abundantes (S%).

70 - 80 cn hoxizoni;e ( B .)

EsqueLeto:

P Lasma.

Vazios:

Fundo Maty,ícial ou Matniz - S

abundante (85%), constituído principalmente por palhe-
tas de biotita (80%), finamenre dividida (5 - 50 ¡rrnl c

pseudornorfi zaða; 5 % de grãos de quartzo angulares e sub
angu1ares (20 - 200 Un). A distribuição básica do es-
queleto e aleatór j-a.

pouco abundante (5%); coloração amarelo-brunada (fOyR
6/6, L.N") e bruno-arnarel.ada (1OYR 5/6, L.P.); o plasrna
6 "silasepic".

pouco abundantes (1.0%), fissurais intercornunicantes (5-
80 Um) , cârnaras e canais (50 - f00 pnJ.

n1 cIo

Dis1;t,ibuíção re Lati¡¿a: do tipo "gefuric"

Pedalidade; naterial apédico, con tendência ã formação de

pedd' delinitados por pequenas fissuras.

Þ'eíçõee PedoLógicas

GLãbuLas.. alguns nõdulos ferruginosos de forma subangul.ar, peque-
nos e ¡n6dios (50 - 100 um) , com inclusões de quartzo e

biotita.

40 - 70 cm: horizon.te ( B r)
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îundo Matz,,ic¿aL ou Ma't,T¿ z - S

EsqueLeto: abundante, representando 80% do volurne total do F.M. ;

composto por grande quantidade (60"r) de mica (biotita,
pseudomorfi zada) de tamanho variando de 5 - 50 ¡rm, ra-
ras con (100-200 um); 19% de grãos de quartzo angula-
res e subangulares (100-300 um); 1% de fragnentos cle

feldspatos gibbsitizados. A distribuição básica do es-
queleto 6 aleat6ria (ESTAMPA V - Foto 7),

PLasna: pouco abundante, îepresentando apenas 5% do volume do

. F.M. ; de col.oração amarelo-brunada (10YR 6/6" L.N.) e

bruno-amarelado-escura (1OYR 4/4, t.P.). A pouca quan-
tidade do plasina dificulta a classificação de sua es-
trutura, no entanto, parece tratar-se de um plasna ,'si
1asepic". Visto em aunento naior, o plasna é constituí
do por nulnerosas e finas palhetas de biotita, en di-
versos est ágios de al.teração.

Vazíos.' representa 15% do volurne total do F.M.; são fissurais
planos "c¡aze planes", con diâmetro n6dio de 5-
100 p, distribuídos de rnaneira homogênea. Ocorrern al-
gunas cârnaras e cavidades "rughs" con diâmetro nédio
da orden de 50-200 yn,

Distribuição z,elatioa: a distribuição do plasma em relação ao es
queleto é do tipo "gefuric" ou "intertextic"

Pedalídade.. nlaterial apédico, com una tendência ã fornação de "ni-
cropeds'l delinitados por pequenas fissuras.

Feíçíies Pe doLóaicas

GLõbuLt¿s.' alguns n6dulos ferruginosos, de forna subangul ar a arre-
dondada, com diâmetro nédio de 100 a 200 um, uns com in
clusão de quartzo e palhetas de biotita alterada e ou-
tras não .
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15 - 30 cm; harizonte AB

Fundo Matz,icial ou Matríz - S

EsqueLeto: abundante, representando 60% do volurne total do F.M.;
constituído por 40? de grãos de quartzo angulosos e

subangulosos (50-200 pm); 20% de biotita alterada fina
mente dividida (10-100 pm) e raras palhetas maio¡es, A

distribuição básica e aleatõria (ESTAMPA V - Foto 8),

PLasnta: 15? do volume total; coloração bruno-amarelad.o-escura,
(10YR 4/4, L.N.) e bruno-escura (1OyR 3/3, L.p.); plas
ina isótropo, sem separações do tipo "sílasepic',, con in-
clusões muito finas de biotita alterada.

Vazíos: representam 25% do volune total; fissurais e cârnaras
(20-1.00 pn), constituindo os espaços irìteragregados
(ESTAI4PA V - Foto 8).

Distnibuição yelatiua: a fábrica p1ásrnica é do tìpo "enau1ic" ou
aglone rop 1ásmí ca.

PedaLidade: mate¡ia1 bastanl-e microagregado devido princípalnente
ã atividade biológíca.

t eLçoes P"d.ô LogLcas

GLóbuLas.. raros nódul-os ferruginosos de forma arredondada, lini
tes nítidos e tamanho aproximado de 50 Um.

A - DtscRiÇÃ0 crRAL

PERFIL - CJZ

DATA - 17 .02 . 84

CLASSIFICAÇÃO - LATOSS0L0 VERMELHO-AMARELO DISTRÓFIC0 A ¡roderado
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textura argilosa fase f Loz'esta subtz,opicaL perú.mi-
da reLeuo f oz,t e ondulado,

LOCALIZAÇÃ0; MUNICfpIO, ESTADO E COORDENADAS - Lado direito da
estrada Carnpos do Jordão - Monteiro Lobato, rodo-
via SP50, 3 kn contados a partir do trevo do en-
troncanento das rodovias SP123 e Sps0. Campos do
Jordão - SP.22e 52'S - 45e 47'W.

SITUAçÃO, DECLIVIDADE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - TTin-
cheira ern terço médio superior de encosta, con de-
clividade de 30?. Ãrea coberta corn floresta subtro
pical perúrnida bastante densa, com presença de

araucári as .

ALTITUDE - 1520 netros

LITOLOGIA E CR0N0L0GIA - Bi.otita gnaisse (nigrnatito) Grupo paraíba
do Su1. Proterozóico In fe rio r.

MATERIAL ORIGINÃRIO - Produro da alteração de nigm"titos aferados
por retrabalhanento 1ocal.

PEDRËGOSIDADE - Ausente

ROCHOS I DADE Aus ente

RELEVO LOCAL - Forte ondulado a ondulado

RÈLEVO RËGIONAL - Montanhoso a forte ondulado

ER0SÃ0 - Laminar ligeira

DRENAGËM - Bem drenado

VEGETAÇÃO PRIM,Ã.RIA - Floresta subtropical perúmida com pinheiros.

USO ATUAL - Nenhun.

CI,IMA - Cfb de Köppen

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto
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DrscRrÇÃ0 M0RF0L0GrcA

Att 0 - 10 crn: bruno-escuro (7,5YR 3/2, ínido) e bruno (7,5
YR 5/4, seco); franco-argilo-arenosa; fraca a moderada
pequena granular e muito pequeno blocos subangulares;
muito poros nuito pequenos e pequenos, poucos nédios e

grandes; ligeiranente duro rnuito friável, p1ástico e 1i-
geiranente pegajoso; transição gradual e plana.

Atz l0 - 30 cn; bruno-forte (7,sYR 4,5/2, únido) e b runo
(7,5YR 5/4, seco): franco-argilo-arenosa; fraca nuito pe
quena blocos subangulares, rnuitos poros nuito pequenos e

pequenos ! poucos nédios e grandes; ligeirarnente duro,
nuito friáve1, p1ástico e ligeiramente pegajoso; t¡ansi
ção gradual e p 1ana.

AS 30 - 40 crn; vermelho-amarelado (sYR 4/6, únido) e bruno-
forte (7,5YR 5/6, seco); argila-arenosa; fraca pequena
a nédia blocos subangulares; muitos poros rnuito pequenas
e comuns pequenos; duro, friáve1, p1ástico e pegajoso;
transição clara e plana.

w1

Bw2 t

t)
w¿/,

40 - 60 crn; vernelho-amarelado (sYR 5/8, úmido) e bruno
-forte (7,sYR 5/ó, seco); argila-arenosa fraca nédia b1o
cos subangulares; muitos poros nuito pequenos e conuns
pequenos; duro, friável, p1ástico e pegajoso, transição
gradual e p1ana.

60 - 90 cm; vernelho (2,5YR 6,5/9, únido) e anarelo-aver
nelhado (sYR 6/5, seco); argila-arenosa; fraca pequena
a n6dia blocos subangulares, nuito poros rnuito pequenos
e pequenos; macio, muíto friáve1, p1ástico e pegajoso;
transição difusa e plana,

90 - 120 cm; vernelho (2,SYR 5/8, únido) e arnarelo-aver-
nelhado (sYR 6/8, seco); argila fraca nédia blocos suban
gulares, con aspecto de maciça porosa, pouco coesa; rnui-
tos poros muito pequenos e pequenos; macio, rnuito friâ
ve1, p1ástico e pegajoso; transição difusa e plana.
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720 - I70 cm; vermelho (10R a,26, únido) e verrnelho
(2 ,sYR 5/ó, seco) ; argil-a-arenosa; fraca pequena a

média blocos angulares e subangulares, con aspecto
de maciço porosa, pouco coesa; muitos poros muito pe

quenos e pequenos; macio, muito friáve1, plástico e

muito pegajoso; transição difusa e p1ana.

170 - ZS0 crn; verrnelho (2,5YR 4/8, únido) e vernelho
-arna¡elado (5YR 5/8, seco), franco-argilo-arenoso;fra
ca pequena a n6dia blocos angulares e subangulares,
con aspecto de naciça porosa, pouco coesa; rnacio, nui
to friáve1, p1ástico e muito pegajoso; transição gra-
dual e ondulada (30 - 50 cn),

400 - 450 cn*; rocha bastante alterada tipo "arena" ,

constituída por duas partes bem distintas; una parte
mais friáve1 e rico em biotita (paleossona), colora-
ção bruno-arnarelada , e outra pârte menos friável e

rnais rico em feldspatos (bastante caulinizados),quart
zo e um pouco de biotita (neossona). A rocha apresen-
ta os referidos extratos paralelos 'a superfície do

perfil.

Abundantes, nuito finas, finas e poucas m6dias no Alle
Arr; cornuns, muito finâs, finas e poucas médias no A3;
poucas, nuito finas e finas no BwZl e B'ZZ, e raras/
muito finas nos outros horizontes.

rocha: gnaisse (ni gmat i to)

fundo rnat¡icia1 de altera

0bseroações: Presença de linha de cascalhos de quartzo arestados
e seni-arestados, no topo do horizonte II Bw3l,cons
titui una descontinuidade de naterial, e não neces-
sariamente, de litologia.

DESCRIÇÃO MICROSCOPICA

400 - 450 cm; honizonte de all;eraaão Ci
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ção constituído por duas partes ben distintas: a pri
rneira nais c1ara, constituída por grãos de quartzo
fraturados e preenchidas con produtos anorfos, grãos
de feldspatos parcialrnente alterados ern produtos a-
rnorfos. e biotita parcialnente alterada. A segunda,
de coloração amarelo-brunada, é mais rica ern bioti-
ta, con menos quartzo e feldspato (ESTAMPA VI -Fotos
I e 2).

I70 - 250 cm; horizonte IIBN32

Fundo Mal;r,iciaL ou Matv,iz - S

Esqueleto: 50% de volune total do F.M.; constituído predoninante -
mente de grãos de quartzo (49"."), de forna angular e

subangular, tananho médio (50 - 500 un); finas palhe-
tas de biotita (1%) parcialmente alterada; traços de

feldspato alterado em gibbsita e opacos. A distribuição
básica e'aleatória.

PLasma: representado por 35% do volurne total do F.M.; de colo-
ração verrnelho-amarelada (SYR 5/6, L.N) e bruno-aver¡ne-
llrado-escura (2,5YR 3/4, L.P.). 0 plasna é tipicamente
"argi11asepic".

Vazios: 15% do volume total do F.M,, representados por fissuras
aplainadas "craze planes" e irregulares "skrew p1anes",
finos com diânetro n6dio de 20 - 100 um.

Distz'ibuíção z,eLati,¿a: "porphyric" con leve tendência a

ou ag l orne rop 1ás ni ca.

Pedalidade: rnaterial pouco microagregado, com tendência à

ção de pequenos rrpedsrr co¡n cerca de 0,5 nn de

tro médio.

"enau1ic"

f o rrna-
di âme -
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Feições PedoLógicas

GLábuLas: alguns nódu1os ferruginosos pequenos (50 - 100 un), com

inclusões de quartzo e estrutura conservada, tipo ',box
work" (ESTAMPA VI - Foro 3).

120 cm; hotizonte Bw22

Fundo Matz,iciaL ou Maïz,i z

EsqueLeto: representa 40% do volune total do F.M.; constituÍdo
quase que exclusivarnente pou grãos de quartzo (39r") ,

angulosos e subangulosos, de tananho desde nuito peque-
no a grosseiro (20-500 urn); 1% de biotita alterada, sob
for¡na de palhetas nuito finas., e traços de fragmentos
de feldspato intemperizado, hornblenda, opacos e zir-
cão. A distribuição básica e'aleatória,

PLasma.: representando 35% do volurne tot.â1 do F.M.; de colora-
ção vermelho-acinzentada (L0R 4/4, L.N.) e verrnelho-es-
cura (10R 3/3, L,P.); a estrutura plásnica é "argilla-
sepic", isto é sen separações p1ásmicas,

25'." do volurne total do F.M,; representados por fissuras
aplainadas do tipo fendas "craze planes', e irregulares
"skrew planes", de largura nédia de 10 a 50 pn. Existen
ainda, vazios interagregados de enpilhamento grosseiro
(t IOO um) nos volunes microagregados, e algurnas cârna-
ras de diânetro m6dio de 10-50 un.

Vazios

Díst,z,iltuição yeLatiua: o plasrna apresenta urna leve tendência a se
aglonerar, sendo portanto, do tipo "porphyric" tenden-
do para "enaulic" (ESTAMPA VI - Fotos 4 e 5),

PedaLidade.' o naterial do solo apresenta-se com forte tendência ã

fornação de "nicropeds" de forna subangular a a¡redon-
dada (microagregação) , com cerca de 50 pm de diânetro
médio, agrupados em "peds" co¡n cerca de 0,5 ¡nn de diâ-
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netro médio.

Ieî.çoes PedoLagacas

GLábuLas: A única feição pedológica encontrad.a foi u¡n nódulo,cons
tituído por gibbsita corn inpregnação ferruginosa , de

forrna arredondada, ¡nedindo 100 pn de diâmetro, os limi
tes são nítidos e ocorrem inclusões de nica e quartzo .

Trata-se provavelnente de um feldspato al-terado (1itor-
re1íquia).

10 30 cn; hot'izonte A*

Fundo Mal;r,icial ou Mat,z,í z - S

EsqueLel;o: abundante, representando 50% do volume total do F.M. i
constituído exclusivamente por grãos de quartzo angulo-
sos a subangulosos, de tananho variando de 20 - 500 Un;
traços de palhetas nuíto finas de biotita alterada,horn
blenda, rnicroclina, opacos, fragmentos finos de mató-
ría orgânica e zircào.

P'La sma : 20"." do volurne total do F.M.; de coloração vernelho-ama-
relada (5YR 5/8, L.N.) e bruno-avermelhado-escura ( 5YR

3/2, L.P.); a estrutura plásmica é do tipo "argillase-
pic".

Vazíos: 30% clo volLulte total. do F.M., constituÍdos por urna poro-
sidade i-mportante e intercornunicante, do tipo de ernpaco
tamento conposto "coupound parking voids", poros aplai
nados "craze p1anes", alén de cânaras e canais.

Di s 1; rib uí ção z,e Latitta : principalnente
guns pontos a distribuição

tipo "enaulic", em

"porphyric".
do aL-

PedaLidade.' material bastante rnicroagregado, corn tendência ã forna
ção de pequenos "peds" (ESTAMPA VI - Foto 6).
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Feições PedoLõgicas

GLábuLas: apenas un pequeno nódulo gibbsÍtico foi observado (litor
re 1íqui a) .

A - DESCRIÇÃO GERAL

PERFIL - SNl

DATA - 28.tt.82

CLASSIFICAÇÃO - CAMBISS0TO Tb ÃLIC0 A moderado textura argilosa fa
se floresta subtropical- perúmida relevo ondulado
substrato rnuscovita.

LOCALIZAÇÃ0, MUNICÍPIo, ESTADO E CooRDENADAS - Esrrada São Paulo -
Curitiba, na altura do km 528 (BR 116); 500 ne-
tros antes da ponte sobre o Rio Barreiro. Barra do

Turvo - SP. 24ç 58' S - 48e 27' W.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Trinchei-
'ra localizada no l-ado esquerdo da estrada, en ter
ço n6dio superior de encosta en zona ondulada a

forte ondulada; con declividade da orden de 15% e

sob cobertura de graníneas.

ALTITUDE - 950 netros

LIT0L0GIA E CRONOLOGIA - Muscovita-xisto, Conplexo Turvo. Cajati.
Proterozóico Inferior.

¡4ATERIAL ORIGINÃ.RIO - Produto da intenperízaçáo da rocha supracita
da.

PEDREGOSIDADE - Aus en te

ROCHOSIDADE - Ausen te

RELEV0 L0CAL - 0n du 1a do

RELEVO REGIONAL - Forte ondulado e ondulado.
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ER0SÃ0 - Laminar ligeira

VEGETAÇÃO PRIMÃRIA - Floresta subtropical perúnida.

USO ATUAL - Pastagen extensiva e reserva florestal

CLIMA - Cfb de KUppen

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto, Adilson Carvalho e Bo-

ris Volkoff.

A.
I

(Br)

(Bzr)

(Bzz)

B - DESCRIÇÃO MORFOLOGICA

0 - .I0 cm; bruno-escuro (1OYR 3/3, úmido) e bruno (1OYR

5/3, seco) ; franco-argilo-arenosa; fraca pequena granular
e blocos subangulares; poros conuns nuito pequenos e pe-
quenos r poucos m6dios; macio, friáve1, p1ástico e ligeira
nente pegajoso: transição clara e plana.

10 - 30 cn; bruno-anarelado (10YR 5/6, únido) e bruno -
pátido (10YR 6/3, seco); franco-argilosa; fraca pequena

blocos subangulares; poros comuns nuito pequenos e peque

nos; macio, friáve1, p1ástico e pegajoso; transição gra-
dual e p l ana.

30 - 55 cm; arnarelo-brunado (1OYR ó/6, úrnido) e amare-

1o (10YR 8/6, seco); franco-argilosa; fraca pequena a né-
dia blocos subangulares con aspecto de maciço pouco coe-
sa; poros comuns, nuito pequenos e pequenos; ligeirantente
duro, friável, pIástico e pegajoso; transição difusa e

p1ana.

55 - 100 crn; arnarelo-brunada (1OYR 6/6, únido) e amare-
1a (10YR 8/ó, seco) ; argila; fraca a noderada rnédia blo-
cos subangulares e angulares, com tendência ã forrnação de

prisnática; poros conuns¡ nuito pequenos e pouco pequenos;

duro, friáve1, p1ástico e pegajoso; transição gradual e

pIana.
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Raizes

100 - 130 crn; anarelo (10YR 7/6, úmido) e

do-c1aro; argiLa; fraca a noderada pequena

angulares e subangulares, con tendência a

Tos conuns/ nuito pequenos; duro, friáve1,
joso; transição gradual e Plana'

_2 4s_

b runo - acin z enta
e n6dia b 1o cos

prisnática; po-
plástico e pega

150 - 200 crn; naterial de alteração praticanente sem ne-
nhu¡na herança da estrutura da rocha-natriz (xisto); colo-
ração avermelhada, con nosqueado conun nédio e proerninen-

te, cinza-amarelado; textura franca, estrutura maciça com

tendência a blocos angulares e subangulares; consistência
ligeiranente dura, friáve1, ligeiranente p1ástica e ligei
ranente pegajosa.

Muit,as, muito finas e finas no Al; conuns, nuito finas e

finas no (81); poucas muíto finas e finas no (82); e raras,
nuito finas nos denais horizontes.

DESCRI çÃO MICROSCOPi CA

Rocha (coletado en corte de estrada): muscovita-xisto; co

loração cinzenta escura, granutação fina e xistosidade
crenulada.

130 - 200 cn; horizonte C de alteração, bastante alterado, prati-
camente sem estruturas da rocha-natriz. O fundo natricial
apresenta esqueleto (50%) quartzoso fino (50-100 un) e

grosseiro (100 - 250 urn), e un plasna "silasepic", de co-
loração variegada, con cores anarelo-avernelhada (7,5R

7/8, L.N. ) e bruno-rnuíto cLaro-acinzentada (1OYR 7/3, t.
N.). Os vazios são pouco abundantes (10%), fissurais nui-
to finas 20 - 50 um. O material é eninentemente apédico
Observa-se alguns nódu1os ferruginosos arredondados de

tananho entre 20-100 urn, com linites nítidos, e outros ir
regulares do tipo "box work" (ESTAMPA VI - Foto 7).

55 - 100 cm; honízonl:e (Brr)



-244-

Fundo MatriciaL ou Mal;r'i z

EsqueLeto: 40% do volume total do F.lrf ., exclusivanente constituído
por grãos de quartzo (20-300 um) de forma angulosa e

subangulosa. A distribuição básica é aleatória (ESTAMPA

VI - Foto 8).

P Lasma : abundante, representando 50% do volurne total do F.M.,de
coloração amarelo-o1ivãcea (2,5YR ó/8, L.N. ) e arnarelo-
ol-ivácea (2,5Y 5/8, L.P.) ; a estrutura plásnica é carac
terizada pelas separações plásnicas, en quantidades co-
muns e abundantes, principalnente, en torno dos grãos
do esqueleto e de alguns vazios, sendo portanto, do ti-
po "ske l-vosepic" (BREWER, 1964).

10% do volume total; constítuídos por fissuras aplaina-
ð,as "craze planes" com largura de 20 - 50 um e algunas
cârnaras nédias (50 - 100 pn).

Vazíos:

Dístt,ibuição re L at; io a: "porphyric"

P e dali dade.' naterial eminentemente apádico.

t e î,çoes Pe do Log'Ì.ca.s

Cutans: Argilans de tensão comuns a abundantes, principalmente, en

torno dos grãos do esqueleto e dos vazios (ESTAMPA VII
Foto 1).

GLábuLas; Alguns nõdulos ferruglnosos, muito pequenos (20

con linites bem nítidos.
5 0 !nr)

0 - 10 cm; horizonl:e A,

Fundo Matr,ícial ou Matv'i z - S

Esqueleto: abundante, Tepresentando 50% do volurne total do F.M.

constituÍdo exclusivarnente por grãos de quaÌtzo finos
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(20 - 50unn) e grosseiros (50 - 300 un); traços de frag
nentos finos de matéria orgânica e raîzes finas. A
distribuição bás i ca e' aleatória.

30"." do volume total do F.M. , de coloração bruna (10yR
5/3, t.N.) e bruno-escura (1OYR 3/5, L.p.) a estruru-
ra p1ásnica e "argi11asepic", com raras separações
plásmicas ao redor dos grãos do esqueleto e vazios
(ESTAMPA VII - Foto 2).

20'a do volurne total; são principalmente fissuras aplai
nadas "craze planes" medindo 20 - S0 pn de largura, a-
lé¡n de cârnaras e cavidades "vughs" de S0 - 100 yn.

Vazios,

Dísl;z,ibuição yeLal;iua: "porphyric", tendendo para "enaulic".

PedaLídade.. o nate¡ial apresenta-se subdividido "peds", delinita -
dos por fissuras, formando pequenos blocos subangula -
res (20 - 100 um).

t eLçoes ye do LogLca,s

GLébuLas.. raros n6dulos ferruginosos de fo¡ma arredondada (50
100 ¡_rn) e limites nítidos.

DISCRI ÇÃO GTRAL

PERF]L - CSl

DATA - 07.12.83

CTASSIFICAÇÃO - LATOSSOLo VERMELHO-AMARELO DISTRÕFICO cânbico A
moderado textura argilosa fase flonesta subtz,opi-
caL peníLmida reLeüo ondulado,

LOCALIZAÇÃ0, MUNICIpIO, ESTADO E COORDENADAS - Esrrada Curitiba
São Paulo (BR 116), kn S7,5 a 100 netros apõs a
Po1ícia Rodoviária e entrando ã direita cerca de
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100 netros en caminho abandonado. Campina G¡ande do

Sul- - PR. 25e 13' S - 48e 54r W.

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGËTAL SOBRE O PERFIL - Perfit co-
Ietado en corte em terço inferior de elevação con 25?

de declividade, sob cobertura de gramíneas.

ALTITUDE - 750 netros

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - G¡anodiorito (nigrnarito). Complexo Cos-
teiro Pré-Canbriano Indiviso.

MATERIAL ORIcINÃRI0 - Produtos de alteração da rocha supracitada,
com influôncia de nateriat retrabalhado.

PEDREGOSIDADE - Aus ente

ROCHOSIDADE - Ausente

RELEVO LOCAL - Ondulado

RELEVO REGIONAL - Ondulado a forte ondulado.

ER0SÃ0 - Larninar ligeira.

DRENAGEM - Ben drenado.

VEGETAÇÃO PRIMÃRIA - Floresta tropical perúmida con pinheiros.

USO ATUAL - Pas t agen

CLIMA - Cfb de Kbppen.

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto e Alcides Cardoso.

A - DESCRTÇÃ0 M0RF0L0crCA

Ap1l 0 - 10 crnr bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2 ,

únido); bruno-escuro (1OYR 3/3, únido anassado) e bruno
(1OYR 4,5/3, seco triturado); argila; moderada a forte
pequena a nédia granular e noderada pequena blocos sub-
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angulares; poros comuns nuito pequenos e pequenos, pouco
n6dios e grand.es; cluro, firne, p1ástico e pegaJOSo; tran
sição cìara e p1ana.

10 - 25 cn; bruno-ama¡e1ado-escuro (10yR 4/4, úmido) e
bruno (10YR 5/3, seco); argila; rnoderada pequena a médía
b.l.ocos subangulares; poros comuns, muito pequenos e peque
nos, ralos rnédios e grandes; duro, firme, plástico e pe-
gajoso; transição gradual e plana.

25 - 40 cn; bruno-am¿¡relado-escuro (10yR 4,5/4., rimido) e

bruno-anarelacìo-c1aro (l.0yR 6/4, seco); argil-at fraca a

rnoderada pequena a m6dia blocos subangulares; poros co-
nuns mui.to pequeÌìas e pequenas; duro, friírvel, pÌásti_
co e pegajoso; transição gradual e plana.

40 - 70 cn; bruno-anarelada (1OyR 5/4, úmido.) e bruno-a-
narelado-c1aro (l0YR 6/4, seco); argila, fraca média b1o
cos subangulares; poros comuns muito pequenos e peque-
nos; duro, frj-ável, plástico e pegajoso; tran.s j.ção difu-
sa e p l ana.

70 - 150 cm; bruno-amarelado (lOyR S,5/8, úmido) e amare
1o (1OYR 7/6, seco), argila, fraca pequena a média blo-
cos subangulares e angulares, com leve tendência a maci-
ça; poros comuns mui.to pequenos e pequenos; J igeiramente
duro, nuito friável, p1ástico e muito pegajosol transi-
ção g r adua 1. e p-lana.

150 - 150 cm; bruno-amarelado (l0yR 5/8, úmido) e amaïe
1o (10YR 7/6, seco'); argiLai f.raca pequena blocos suban-
gulares e angulares; poros cornuns muito pequenos e peque
nos; ligeiranente duro, muito friáve1, plástico e muito
pegajoso; transição abrupta e ondulada (6 - .1.5 crn).

C 180 - 220 cn*; material constítuído por rocha bastante
alteracla, ocorrendo áreas ou bolsões com terra fina serne

th an te a de ì3r, .

Raízes Muitas, nui.to fínas e finas no All. " AlZ; contuns, muito
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finas e fínas no Ar; poucas, rnuito finas e finas no B*,

" B"Z e raras, muito finas no 8", e C.

c - DrscRrçÃ0 [1 rcR0sc0PtcA

Rocha: granodiorito; de coloração cinzenta, com alguna
foliação, apresentando textura subdio¡nõrfica mais ou me-
nos cataclástica, Predonina a pLagioclásio (o1igoclásio-
andesina) aconpanhado de quartzo e s ub ordinadarnen te ni-
croclínío, alén de biotita, en parte cloritizada. Apare
ce ainda apatita, opacos e zírcâo de maneira geral asso-
ciadas a biotita, cono numerais acess6rios (ESTAMPA VII-
Foto 3).

I80 - 220 hoyizonte de aLt ez,ação C

Fundo matricial de alteração bastante ferruginizado, com

poucas estruturas herdados da rocha-rnatriz. Observa- se

urna rede constituÍda por un esqueleto quartzoso e grãos
de feldspatos totalnente alterados, mascarados por 6xi-
dos de ferro. A biotita não nais aparece neste nível,sen
do transformada en óxido de ferro, constata-se ainda
grandes cristais de caulinita e verrniculita hidroxialumi
nosa pseudonórfica sobre biotita (ESTAMPA VII - Foto 4).

70 - 150 cn; hot,izonte Búz

Fundo Matz',icial ou Matriz - S

EsqueLeto: 30% do volune total do F,M.; com predorninância de
grãos de quartzo (28%) angulosos e subangulosos de ta
manho m6dio entre 50 - 300 ¡rn; 2% de fragnentos de

biotita, anfib6lio, feldspatos, todos alterados, e

traços de pequenos grãos de rnaterial opaco preto. A

distribuição básica é aleatória (ESTAMPA VII - Foro
s).

PLasma: abundante, representando 60% do volume total do F.M,;
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coloração amarelo-olivâcea (2,5Y 6/S, L,N.) e bruno -
olivácea (2,5\ 4/4, t.P.). 0 plasna apÌesenta una
estrutura do tipo "argillasepíc", con tendência em

alguns pontos a "insepic" e ,'skelsepic" (separação
p1ásmicas em ilhas e Iigadas ao esqueleto respectiva-
mente)

10% do volume do total do F.M. ; são principalnente
fissurais aplainadas "c'raze planes" con 20 - S0 pm de
largura m6dia, e cârnaras (50 - 100 unJ. As fissuras
são distribuÍdas de maneira hornogênea no plasrna, ê

alguns pontos as fissuras são nais largas, variando
de 100 - 200 um.

DtL s tt,ibuição yeLati¡¿a: do tipo ,'porphyric"

Pedalidade: 0 plasna apresenta-se contÍnuo, con fraca ou quase
nhuna tendência ã forrnação de "micropeds',, delirnita
dos por pequenas fissuras (ESTAMPA VII - Foto S).

t eLçoes Pedo LogLcas

Cutans: Forarn observadas alglrns argilans de tensão en torno de
alguns grãos.

GLábuLas.' Presença de nõdu1os ferruginosos com f orrna subangurar a

a¡redondada, alguns irregulares, con limites nítidos e

com diânetro de menos de 0,1 nm. Alguns n6dulos apresen
tam inclusões de grãos de quartzo e gibbsita.

10 cn; honiz onl; e A,

Fundo Maty'i.cial ou Matz,iz - S

EsqueLeto: Tepresenta 20"." ðo volune total; p re donin antenen te cons
tituído por grãos de quartzo angulosos e subangulosos,
alguns bastante fraturados, de tamanho variando de
20 - 300 un; traços de fragnentos de natéria orgãnica
(5 - 20 ym) e fragnentos de raízes finas. A distribui-

ne
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ção básica d aleatória (ESTAMPA VII - Foto 6).

PLaema: 50ts do volume total do F.M. ; de co1-oração brr¡no-amare-
tada (1OYR 5/6, L.N.) e bruno-anarelado-escura (1OYR

4/4, L.P.). A estrutura do p3"asma e "argillasepic".

Vazios: 30% do volume total , fissurais aplainados "craze p1a-
nesr', interconunicantes e algumas ¡nicrofissuras inter-
agre gados ,

Distz,ibuição t:e|,atioa: Do tipo "porphyric" e en alguns pontos "e-
naulic".

Pedalidade: O plasna 6 constituído por "rnacropeds" (0,5 - 1 rnrn),fra
canente subdivididos por pequenas fissuras e¡n "¡nicro-
peds".

Íeições PedoLógícas

GLábuLas: Raros n6du1.os feÌruginosos (20 - 50 pm) corn inclusões
de pequenos grãos de quartzo.

A - DESCRIçÃO GERAL

PERFIL - CSz

DATA - 10.06.80

CLASSIFIcAç¡,o - CAMBISSOLO Tb ÃLICO A proerninente textura ¡nuito
argilosa fase fLoz'eeta subtnopicaL perú.mida, r'eLe
oo onduLado substz,ato granodíordto.

LOCALTZAçÃO, MUNTCfPIO, ESTADo E CoORDENADAS - Lado direiro da es

trada Curitiba - São Paul-o, na altura do k¡n 56,5
da referida rodovia, 700 netros antes da Policia
Rodoviária. Campina Grande do Sul -PR. 25e 1.0' S-

- 48e 51' W.
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Srrunçno, DEcLr.vE E coBERTURA VEGETAL soBRE o PERFTL - Trincheira
localizada ern Terço médio superior de encosta conve-
xa, con 10e" de declividade. Vegetação secundária, con

algumas espécies da floresta prinária e substrato de

graníne as .

ALTITUDE - 780 ¡netros

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Granodiorito (rnigmatitc). Conplexo Cos-

teiro. Pré-Canbriano Indiviso.

MATERIAL ORIGINÃRIO - Produto da alteração da rocha supracitada.

PEDREGOSIDADE - Ausente

ROCHOSIDADE - Ausente

RELEVO LOCAL - Ondulado

RELEVO REGIONAL - Ondul-ado e forte ondulado

EROSÃO - Larninar ligeira 
:

DRENAGEM - Moderadamente drenado

VEGETAçÃO PRIMÃRIA - Floresta subtropical perúnida con pinheiros

USo ATUAL - Pastagen extensiva

CLIMA - Cfb de Köppen

DESCRITO E COLETADO POR - Fernando Barreto e Alcides Cardoso.

B - DESCRIçÃ0 M0RF0LÚGICA

0 - 16 cm; bruno-escuro (t0YR 3/3, úmido) e bruno (10YR

4/3, seco); argila, noderada pequena e n6dia blocos suban

gulares e forte pequena gÌanular; poros comuns,nuito pe-
quenos e pequenos, poucos mõdios e grandes; nuito durg

firne, plástico e pegajosol tÍansição gradual e plana.

Att
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L6 - 43 cn; bruno-escuro (1-0YR 3,s/3, úmido) e bruno-
arnarelado (10YR 5/4, seco); argila; moderada m6dia

blocos subangulares i poros comuns, muito pequenos e

pequenos, raros n6dios e grandes ¡ muito duro firne,
pl-ástico e pegajoso, transição gradual e p1ana.

43 - 60 cn; bruro-escuro (10YR 3/3, únido) e bruno
-acinzentado-rnuito escuro (tOYR 4/3, seco); ¡nuito ar-

gilosa; rnoderada nédia blocos subangulares; poros co-
muns, rnuito pequenos e pequenos; rnuito duro, firne,plás
tico e pegajoso; transição cl-ara e plana.

60 - 90 cn; bruno-anarelado (10YR 5/4, úmido) e bruno-
arnarelada (L0YR 5/6, seco); muito argilosa; noderada
média prisrnãtica, conposta de moderada pequena e m6-

dia blocos angulares e subangulares, poros conuns, nui
to pequenos; cerosidade conum e fraca; ¡nuito duro, fir
rne, muito p1ástico e nuito pegajoso; transição gradual
e plana.

90 - 140 cm; anarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido) e

anarelo (10YR 7/6, seco); nuito argilosa; noderado né-
dia a grande prisnática, composto de moderada média a

grande blocos angulares e subangulares; poros comuns

nuito pequenos; cerosidade cornurn e fraca; nuito duro,
firne, nuito p1ástico e rnuito pegajoso; transição gra-
dual e plana.

140 - 2ó0 cm; anarelo-brunado (10YR 5,5/6, únido) e a

narel-o-avernelhado (7,sYR 6/8, seco); argila- siltosa;
moderada pequena a n6dia blocos angulares e subangula-
res; poros comuns nuito pequenos; rnuito duro, firrne,
muito p1ástico e pegajoso; transição clara e ondulada
(30 - 70 cn).

260 - 350 cm+; material constituÍdo do saprolito da ro
cha (granodíorito), bastante alterado e ferruginizado,
de coloração variegada e textura franco-siltosa.

Enraizarnento abundante, co¡n raízes desde nuito finas a
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nuito finas e finas nos denais
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e 4'". Conuns a raÌas,IJ
horizontes.

400 cn+ ;

C - DESCRIçÃO MICROSCOPICA

rocha: granodiorito (migrnatito), sernelhante a do per-
fi1 csl.

Eundo MatricíaL ou Matz'iz - S

20eo do volurne total do F.M. , p re donin an temente de grãos
de quartzo (18?) angulosos, e de diâmetro m6dio entre
50 - 100 yn; 2"0 de outros minerais que se apresentan
bastante intemperizados e de difíci1 identificação (ver
niculita - 41, pseudonorfo de biotita) . A distribuição
básica é aleat6ri.a.

abundante, representando 70? do volu¡ne total. 0 nate-
rial diferencia-se em duas zonas principais, con transi
ções nítidas e regulares: a zona predoninante 6 de colo
ração bruno-forte (7,5 YR 5/8, L.N.) e bruno a bruno-es
cura (7,sYR L.P). Na zona restante, o plasna é mais escu

260 - 350 cm*; hot,izonte C. Trata-se de fundo natricial de altera
ção bastante fissurado, constituído por una rede de rna-

terial muito heterogêneo, com grãos de quartzo (30%) de

forma angulosa e subangulosa, desde pequenos a grandes
(20 - 500 pn) , feldspato alterados (60%) para caulini-
ta e gibbsita. A biotita aparece finarnente dividida, al
gumas totalmente ferruginizadas e transformadas em argi
lorninerais 2:1 hidroxialuminosos. Os vazios (1-0%) são

constituídos por fissuras e canais subverticais con 20-
50 prn de largura m6dia, e são norrnalmente linitados
por ferrans do tipo "goethans" con transição bem nÍti-
da (ESTAMPA VII - Foto 7).

90 - 140 cm; hot,izonte ( B r)

EsqueLeto:

PLasna:
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To. A estrutura p1ásnica na zona dominante e contí-
nua, s em 'rni crope ds'i as separações p1ásnicas são co-
nuns a abundantes, forrnando urna estrutura que varia
de "nasepic" a "onnisepic"; por outro lado, na zona
Testante, o p1-asrna en geral é isótropo, entretanto ,

en alguns locais existem separações p1ásnicas ao re
dor dos poros "vosepic" (ESTAMPA VII - Foto 8).

10% do volume total , principalnente do tipo de fen-
das ou "craze planes" (5 - I00 ¡.rn), distribuídos de

¡naneira honogênea no fundo ¡natricial. Em alguns Io-
cais as fissuras são rnais largas (100 - 200 ¡rn). Ocor
ren tambén, câmaras grandes (100 - 500 pm) , nitida-
rnente delinitadas pelo plasna, além de algumas cavi-
dades dos tipos "vughs" e canais.

reLatíua: do tipo "porphyri c"

o rnaterial é contínuo, sen "micropeds", pois não se
notam superfícies de fraqueza ou separações contí
nuas delinitando os macro ou "micropeds".

Eeíções Pedo Lõgícas

Cutans: São observados argilans de tensão conuns a abundantes, na
zoîa de rnaior separações pIásmicas, Na outra zona, esses
argilans de tensão são raros (ESTAMPA VIII - Foto 1).

43 - 60 cmi hor¿zonþn A l.s

Fundo MatriciaL ou Matriz - S

EsqueLeto: 20e, do volume total, representado exclusivanente por
grãos de quartzo finos (5-50 um) e grosseiros (50 -
500 um) , de forrna subangular a arredondada. A distTi*
buição básica 6 aleatória.

PLasma: muito abr¡ndante, 70% do volume total, de coloração bru
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no-anarelada (1OYR 5/6, L.N.) e bruno-amarelado-escu
ra (10YR 4/4, L.P.). A estrutura plãsnica 6 "argi1la
sepic", con tendôncia muito fraca à separações plás-
mi cas .

10% do volume total , fissurais aplainados "craze p1a

nes" (5 - 100 un) e câ¡naras n6dias 50 - 100 um.

reLatíua: "porphyric "

0 p1-asna é praticarnente contínuo, com fraca tendên-
cia ã fornação do "micropeds".

50 un,

þ'e1ço e s PedÒLogLcaa

cLábuLas.' Raros nódul-os ferruginosos, nuito pequenos 20

uns difusos, outros con linites nítidos.

0 - 1.6 cn; hor,ízonte A,

Fundo MatriciaL ou Mat!¿z - S

representa 30% do volume total, 29eo ðas quais consti-
tuído por grãos de quartzo finos (1-0 - 50 pn) e gros-
seiros ( 50 - 300 un) ; e Loa de fragmentos muito pe-
quenos (5 - 30 urn) de natéria orgânica e fragntentos
finos de raízes. A distribuição básica é aleatória
ESTAMPA VIII - Foto 3).

abundante, r'epresentando cerca de 50% do voLune to-
ta1 , coloração bruno-forte (7,sYR 5/6, L.N.) e bruna
(7,sYR 4/2, L.P.). A estrutura plásnica é "argillase-
pic".

20eo do volume total; principalnente fissurais "craze
planes" desde fj.nos a grosseiros, algunas câmaras n6-
dias e grandes (50 - f00 um).

Vazio s :
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' bistr,ìbuíção reLal;¿r)a: "porphyric" con tendôncia a "enaulic".

PedaLid.ade.' O plasma é quase contínuo, con tendência ã fornação de

"rnicropeds" em blocos subangulares de 20 - 50 un de

diânetro rn6dio.

A - DESCRIçÃ0 GERAL,

PERFIL - APl

DATA - 29 .IT.82,.

CLASSIFICAçÃO - CAMBISSOLO HÛMICO Tb ÃLICO textura argilosa fase
fLozresta subttopicaL perúmida z'eLeoo fotte onduLa-

do subetrato fi.Lit o.

LOCALIZAçÃo, MUNTCÍPIO, ESTADo E COORDENADAS - Lado direito da es-
trada Apiaí - Guapiara, distando 19 kn de Apiaí.
Apiaí - sP.

SITUAçÃO, DECLI-.T E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Corte de es

trada, en terço nédio de encosta' com 20 a 30å de

declividade e sob vegetação secundária.

ALTITUDE - 900 rnetros

LITOLOGIA E CRONOLOGIA - Filito. Grupo Açungui - Proterozõico Supe

rior (Pré-Canbriano)

MATERIAL ORIGINÃRIO - Produto da intemperizaçáo de filitos.

PEDROGOSIDADE - Ausente

ROCHOSIDADE - Ausente

RELEVO LOCAL - Forte onclulado

RELËVO REGIONAL - Montanhoso e forte ondulado

DRENAGDM - Ben drenado
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ËROSÃO - Nula a larninar ligeira

VEGETAçÃO PRIMÃ,RIA - Floresta subtropical perúrnida com pinheiros'

USO ATUAL - Reflorestamento corn espécies do gênero Pinus e, ern

menores proporções, com eucalipto '

CLIMA - Cfb de Köppen

DESCRITO E COLETADO POR: Fernando Barreto, Adil-son Carvalho
Boris Volkoff.

Atl

Atz

Ats

(Br)

B - DESCRIçÃO MORFOLOGICA

0 - 15 cn; bruno-rnuito escuro (I}YR 2/2, únido) e bruno
acinzentado-nuito-escuro (10YR 3/2, seco); argila; mode

rada nuito pequena e pequena granular e blocos subangu-

l-ares; muitos poros, nuito pequenos e co¡nuns pequenos ;

duro, friáve1, pJ-ástico e ligeiramente pegajoso; transi
ção gradual e plana-

15 - 30 crn; bruno-¡nuito escura (IO\R 2/2, úmido) e bru-
no-acinzentado-muito escuro (1OYR 3/2, seco); argila;no
derada pequena a média blocos subangulares; nuitos po-
ros, muito pequenos e pequenos; duro, friáve1, p1ástico
e pegajoso; transição gradual e p1ana.

30 - 50 crn; bruno ¡nuito escura (I0YR 2/7, íni do) e bru-
no-escura (1OYR 3/3, seco); argila; fraca pequena a ¡né-

dia blocos subangulares, com aspecto de rnaciço pouco

coeso; poros comuns , rnuito pequenos e pequenos; duro,
friáve1, plástico e pegajoso; transição clara e plana.

50 - 60; bruno-escuro (10YR 3/3, únido) e bruno- anaÌe-
lado (10YR 5/4, seco); argilat fraca a rnoderada pequena

a n6dia blocos subangulares, com aspecto de naciço pou-

co coeso; poros comuns,muito pequenos e pequenos; duro,

friáve1, p1"ástico e pegajoso; transição gradual e pla-
na.
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60 - 100 cn; bruno-a¡narelado (10YR 5/6, únido) e anare
1o (1OYR 7/6, seco); argilai rnoderada grande prisrnáti-
ca, conposto de moderada nédia blocos angulares e sub-
angulares; poros conuns, po¡os conuns pequenos e pe-
quenos I duro, fir¡ne, plástico e pegajoso; transição
gradual e plana.

100 - 170 cm; bruno-forte (7,sYR 5/6, úrnido) e amarelo
-avernelhado (7,SYR 6/6, seco); argila; moderada gran
de prisrnática,. conposta de moderada a parte rn6dia b1o-
cos angulares e subangulares; poros co¡nuns rnuito peque

nos e pequenos; duro, fírme, plástico e nuito pegajo-
so; transição gradual e ondul-ada (I2 - 20 cn) '

,]-70 - 240 cn; anarelo-averrnelhado (7,SYR 6,¿6, ú¡nido) ;

argila; moderada méCia prismâtíca, conposta de nodera-
da nédia blocos angulares e subangulares; potos co-
muns nuito pequenos e pequenos; duro, friáve1, nuito
p1ástico e ¡nuito pegajoso; transição gradual e ondula-
do (15 - 30 cn)

240 - 350 cml ve rme tho- arnare l ado (sYR 5/8, úmido) e

mosqueado conum, pequeno e proerninente branco - rosado
(7,sYR 8/2, únido) ; nuito-argilosa; noderada a forte
¡nédia blocos angulares e subangulares; poros conuns
nuito pequenos; muito duro, firne, muito p1ástico e

nuito pegaj oso,

Muitas, ¡nuito finas e finas, poucas m6dias e laras
grossas ao longo do A; comuns, rnuito finas e finas ao

Bv¡l : poucas -uito finas e finas no B"t " BwSi e raras
rnuito f inas no C,

DESCRIÇÃO MI CROSCOPI CA

rocha: cl.orita filito, bastante al-terada (ESTAMPA VIII
- Foto 4), de coloração cinzenta chumbo, granulação
nuito fina é xistosidade suavenente crenulada. Composi-

Raízes

+400 cn :
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ção mineralógica constituída essencialrnente de ¡nuscovi-
ta, quartzo, clorita e fe1-dsPato.

240 - 350 cmi horizonte C

Material bastante altelado, sen apresentar estrutu
ras herdadas da rocha-¡natriz. O fundo rnatricial apresenta um es

queleto abunrlante (50%), constituído por grãos de quartzo (35%)

angulosos e subangulosos, de tarnanho entre 50 - 300 pn;15% de

feldspato alterado e tîaços de palhetas rnuito finas de biotita
alterada, O plasna representa 40% do volu¡ne total , de colora-
ção variegada desde anarelo-avernelhada (sYR 6/8, L.N.), verme-
tha (2,5YR 5/8, L.N.) a bruno- rnuito-c1aro-acinzontada (10YR 7,/3

L.N.). A estrutura do plasrna 6 "ske1-vosepic", isto é, con sepa-

rações p1ásrnícas conuns (argilans de tensão) ao redor dos grãos

do esqueleto e de alguns vazios' A porosidade é fraca (10%)rsen-

do representada por fissuras e algumas câ¡naras' A distribuição
relativa do plasna en relação ao esqueleto é do tipo "porphyric".

100 - 170 cnl horizonte (BZZ)

E s queleto :

PL as ma:

Fundo Mat!¿ciaL ou Matz'iz - S

representa 359 do volurne total do F.M.; predominante-
mente de grãos de quartzo angulares (34%), sendo co-
muns a presença de faces quebradas e corroídas. ocor-
rern tanb6m grãos que apresentan vários estágios de

impregnação con óxidos de ferro; 1% de naterial opaco

preto. A distribuição básica é aleatõria (ESTAMPA VIII
- Foto 5).

abundante, representando 55oa do vol-u¡ne total , de colo
ração anarelo-brunada (10YR 6/8, L.N.) e bruna (10YR

4/4, L.P.). A estrutura plásmica do naterial é carac-
l.erizada pela presença de separações p1ãsnicas conuns

a abundantes, principalnente, em torno dos grãos do

esqueleto e de alguns vazios, definindo urn plasma do

tipo "ske1-vo-rnasepic" (ESTAMPA VIII- Foto 6).
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Vazios: l0% do .volune total; representado por fissuras ou poros
plainados "ctaze planes", de largura nédia de 20 a 100

algumas cârnaras (50 - 200 um) e cavidades "vughs" (50

100 pn) .

Distndbudção v'eLatíoa: "porphyric.

PedaLidade.' ¡nate r i al eminenternente ap6dico.

Feições Pe do L6 gi cas

Cutans: argilans de tensão comuns a abundantes, principal-nente em

torno dos grãos do esqueLeto e de alguns vazios.

GLâbuLas: poucos nódulos ferruginosos sesquioxídicos de formas ir-
regulares ou arredondados, com diânetro nédio de 50 -
200 ¡rn, con delinitações nÍtidas ou graduais e com ar-
rarìjanento interno semelhante ao do F.M. envolvente '

0 - 10 cm; honizonte Alj

Fundo Matz,iciaL ou Matriz - S

EsqueLel;o: abundante, Tepresentando 509o do volume total , totalnen-
te constituÍdo por grãos de quartzo angulosos e subangu

losos, de tamanho desde pequeno a grosseiro (s0 -
300 un) , alguns arredondados e corroídos traços de pe-
quenas fragnentos de nat6ria orgânica. A distribuição
básíca é aleatória (ESTAMPA VIII - Foto 7).

PLasma: 309 do volune total de coloração biuno-amarelado-escura
(LOYR 4/4, L.N.) e bruno-escura (10YR 3/3, L.P.); a es-
trutura p1ásnica é "argillasepic", isto 6 sem orienta -
ção p1ásrnicas.

20eo do volurne total; fissurais do tipo fendas aplaina-
dos "craze planes" largura rnédia entre 20 - 100 u, in-
teragregados e inteïconunicantes; algunas cânaras de

a

um

Vazios:
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50 - 100 y de diâmetro mödio.

Díatribuição reLatíoa: "enaulic"

Pedalídade.' o material apresenta-se bastante microagregado, em a1

gurìs pontos no entanto, existe uma tendência ã forma-
ção de "micropeds" em forma de blocos subangulares de

diâ¡netro médio de 1 a 3 nm (ESTAMPA VII - Foto 7).

GLébuLas:

Feições PedoLógieas

forarn observados apenas dois nõdu1os: um ferruginoso
arredondado de ta¡nanho m6dio de 400 ¡ril, com pequenos
vazios alongados e limites nítidos, e outro de forma
subangular, com cliâmetro médio 200 um e linites níti-
dos.
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