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ERRATA

• EM TODO O TÉXTO:
- Onde se lê "goetita" substituir por goethita.
- Onde se lê "argílico" substituir por textural.
• Página xvi, 2° parágrafo, 8a. linha, leia-se: "Estudaram-se três perfis no terço final da
vertente, sendo que dois localizam-se na baixa meia encosta e um no sopé" ...
• Página 2, 18a. linha, leia-se: "Nenhum desses estudos relata a ocorrência de níveis
ferricretizados na paisagem, o que leva a pensar numa diferente natureza geoquímica
daqueles sedimentos."
• Página 6, 2° parágrafo, 6a. linha, leia-se: "Petroplintita: material rígido, normalmente .
proveniente do endurecimento irreversível da plintita."
• Página 29,2° parágrafo, 23 a. linha, leia-se: "2) diminuição dos cristais de caulinita com
o aumento da substituição do AI por Fe nas folhas octaedrais;"
• Página 44, Figura 7, leia-se: "Arenito do Grupo Bauru"
• Página 53, 9a.linha, leia-se. "Guillet & Jeanroy (1985)" ...
• Página 73, legenda da Figura 12, leia-se: "A) Glébulas irregulares (2,3 cm de
diâmetro)" predominantes no horizonte petroplíntico (FI);"
• Página 75, último parágrafo, 2a. linha: substituir "(Figura do Mapa de Solos)" por
(Figuras 6 e 7).
• Página 78, penúltima linha, leia-se: "A significativa presença de feldspatos do grupo
dos ptagiocásios foi evidenciado por Lepsch et alo (1978)" ...
• Página 84, l° parágrafo, la. linha: substituir "AF" por AMF.
• Página 104, final do 20 parágrafo, leia-se: " Os mecanismos envolvidos na formação
dessas glébulas já foram discutidos nos resultados morfológicos. "
• Páginas 119, 123, 126 e 130, Figuras 21, 22, 23 e 24. Para o perfil P3, a seqüência de
horizontes no gráfico é: A, EA, E, Btgl e Btg2. O horizonte E não apresenta o subscrito
g.
• Página 140, antepenúltima linha, leia-se: "No entanto, esses mesmos autores, citando o
trabalho de Navalovic, afirmam que metais pesados, tais como Mn e Cu, podem
coprecipitar com ferridrita" ...
• Página 186, legenda da Figura 51, leia-se: "Fotomicrografia mostrando uma glébula
plíntica do horizonte Cr (perfil P2). Diferentes domínios "cruzam" a glébula,
originando verdadeiros "corredores" que ora são preenchidos com plasma apenas
(paleocanais biológicos), ora com plasma e quartzo triado na fração silte
(paieopedotúbulos). Essa morfologia só é explicada pela atuação da atividade biológica
(LN - 2,5x). fi
• Página 188, legenda da Figura 53, leia-se: "Fotomicrografia das glébulas
petroplínticas dos perfis Pl e P2 (LN - lOx)."
• Página 196, Figura 56. Na Figura C está faltando as indicações dos eixos das
coordenadas. Eixo x: E (ev); Eixo Y: Intensidade.
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CARACTERIZAÇÃO E GÊNESE DE FERRICRETES DESENVOLVIDOS DO
ARENITO BAURU, FORMAÇÃO ADAMANTINA (Ka), NO MUNICÍPIO DE
PINDORAMA (SP)

Autor: MAURÍCIO RIZZATO COELHO
Orientador: Prof. Df. P ABLO VIDAL TORRADO

RESUMO

Na paisagem do norte do Estado de São Paulo, no domínio do Planalto Ocidental,
ferricretes ocorrem em diferentes níveis topográficos e, apesar de não documentados,
constituem feição que se repete com freqüência nas vertentes sobre os arenitos cretáceos
do Grupo Bauru, formação Adamantina.
Com o objetivo de estudar a gênese desses ferricretes e avaliar suas
características, bem como dos perfis onde ocorrem, selecionou-se uma vertente com
ocorrência de ferricretes e dominada por solos com B textural, situação representativa da
paisagem regional. Estudaram-se três perfis no terço final da vertente, dois na baixa
meia encosta e um no sopé, cujo substrato rochoso é o arenito da formação Adamantina.
A área de estudo localiza-se na Estação Experimental de Pindorama do Instituto
Agronômico (IAC). Os resultados foram interpretados com base nas observações de
campo, análises pedológicas de rotina, análise estatística da distribuição das areias,
dissoluções seletivas, mineralogia da fração argila e dos óxidos de ferro, bem como
micromorfologia e observações submicroscópicas, todos realizados nos diferentes
horizontes e glébulas dos perfis estudados.
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Identificaram-se três tipos de feições pedológicas associadas ao processo de
ferruginização: petroplintita, plintita e mosqueados. O termo ferricrete foi utilizado aqui
para designar os materiais ferruginosos endurecidos sem nenhuma implicação genética,
incluindo plintita e petroplintita. As glébulas plínticas ocorrem abaixo dos horizontes
petroplínticos, tanto nos podzólicos como nos plintossolos pétricos localizados na baixa
meia encosta. Os mosqueados foram as únicas feições ferruginosas de um podzólico
vermelho amarelo moderadamente drenado situado no sopé da vertente. As glébulas
plínticas e petroplínticas são essencialmente de constituição mineral, predominando
caulinita, hematita e goetita. Mica, gibbsita, anatásio e mais raramente cerianita
complementam a mineralogia da fração argila dessas glébulas, as quais se assemelham
em constituição aos demais horizontes dos perfis. Quartzo, feldspatos potássicos (alguns
sódicos) e ilmenita compõem a fração areia e silte. A maior presença de minerais
primários decomponíveis nas glébulas em relação à matriz do solo, assim como a
presença de estrutura da rocha em algumas destas são evidências de que a gênese dos
ferricretes está associada à ferruginização do saprolito. Em algumas glébulas
petroplínticas,

enegrecidas

pelo

revestimento

de

manganês

(Mn),

ocorrem,

coprecipitando com esse elemento, concentrações anômalas de cério (Ce) e cobalto (Co).
Nas glébulas petroplínticas foram encontrados os maiores teores de Fe total, livre
e amorfo entre todos os horizontes estudados. No entanto, o baixo valor de ferro ativo
indica a participação de hematita e goethita bem cristalizadas. Ao contrário, as plintitas
mostraram valores de ferro ativo mais elevados devido à sua maior imaturidade em
relação às feições petroplínticas.
As glébulas apresentaram diferentes fábricas internas relacionadas à distribuição
do esqueleto e plasma: algumas tem esqueleto muito selecionado, com dominância de
areia muito fina, enquanto que em outras predomina a areia média; outras, ainda, tem
esqueleto pouéo selecionado; a grande maioria mostra alguns volumes ocupados por
apenas plasma. Fatores pedo-lito-biológicos estão envolvidos nessa diversidade entre
glébulas plínticas e petroplínticas num mesmo horizonte.
A gênese dos horizontes petroplínticos está relacionada à lixiviação do ferro
ferroso da paisagem à montante e deposição na superficie do lençol freático. Condições
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altemantes de umidecimento e secagem condicionadas pela oscilação do lençol,
favoreceram a precipitação e segregação do ferro "em massa". No entanto, a mobilização
do elemento foi acompanhada por processos pedogenéticos de transferência de matéria e
rebaixamento da paisagem durante a gênese dos ferricretes. Atualmente essas feições
petroplínticas estão se degradando, fornecendo ferro para a formação dos materiais
plínticos sotopostos.
Um conjunto de processos como a e-iluviação das argilas, degradação destas por
hidromorfia temporária, aportes de colúvios e a degradação dos horizontes
petroplínticos, contribuíram para a formação do solum acima do ferricrete. A segregação
e precipitação do ferro na forma de petroplintita, sua degradação e a formação da
plintita, complementam a complexa história pedogenética atuante no terço final da
vertente estudada.

XIX

CHARATERIZATION AND GENESIS OF FERRICRETES FORMED FROM
THE BAURU SANDSTONE, ADAMANTINA FORMATION (Ka), IN
PINDORAMA (SP)

Author: MAURÍCIO RIZZATO COELHO
Adviser: Prof. DL P ABLO VIDAL TORRADO

SUMMARY
In the landscape of the northem part of the State of São Paulo, in the Occidental
Plateau domain, ferricretes occur in different topographic leveIs and, although not
documented, constitute a feature that appear frequently on the toposequences over
Cretaceous sandstone of the Bauru Group, Adamantina formation.
With the objective of studying these ferricretes and evaluate their characteristics,
as well as the profiles where they occur, a toposequence was selected with the presence
of ferricretes and dominated by soils with an argillic horizon, representative situation of
the regional landscape. Three profiles were studied on the lower part of the
toposequence, two on the backslope and one on the footslope, which parent material is
the sandstone from the Adamantina formation. The studied area is situated in the
Pindorama Experimental Station of the Agronomic Institute (IAC). The results were
interpreted based on field observations, routine pedological analysis, statistical analysis
of the sand distribution, selective dissolutions, day and iron oxide mineralogy, as welI
as micromorphology and sub-microscopic observations, alI done in the different
horizons and glebules of the studied profiles.
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Three types of pedological features were identified associated to the
ferruginization process: petroplinthite, plinthite and mottles. The term ferricrete was
used to designate those hardened ferruginous materiaIs without any genetic implication,
including plinthite and petroplinthite. The plinthic glebules occur under the petroplinthic
horizons, in the podzolic soils as well as in the petric plintosols located on the lower
backslope. The mottles were the only ferruginous features of the red yellow podzolic
soil moderately drained situated on the footslope. The plinthic and petroplinthic glebules
are essentially of a mineral composition, predominating kaolinite, hematite and goethite.
Mica, gibbsite, anatase and rarely cerianite complement the clay mineralogy of these
glebules, which are similar in constitution to the rest of the profile' s horizons. Quartz,
potassic feldspaths (some sodic) and ilmenite compose the sand and silt fractions. The
higher presence of decomposable primary minerais in the glebules in relation to the soil
matrix as well as the presence of the parent material' s structure in some of these are
evidences that the formation of the ferricretes is associated to the ferruginization of the
saprolite. In some petroplinthic glebules, blackened by manganese (Mn) coatings, occur,
coprecipitating with this element, anomalous concentrations of cerium (Ce) and cobalt
(Co).
In the petroplinthic glebules higher contents oftotal, free and amorphous Fe were
found in all the studied horizons. Notwithsatnding, the low activity ratio indicates the
participation of hematite and well cristallized goethite. On the contrary, the plinthites
showed higher active iron values due to their higher imaturity in relation to the
petroplinthic features.
The glebules presented different internaI fabrics related with the coarse fraction
and plasma distribution: some have highly selected coarse fractions, with the dominance
of very fine sand, whereas in others medium sized sand predominates; others, have a
lowly selected coarse fraction; the great majority show some volumes occupied only by
plasma. Pedo-litho-biological factors are involved in this diversity between plinthic and
petroplinthic glebules in a same horizon.
The genesis of the petroplinthic horizons id related to the leaching of ferrous iron
of the higher landscape and deposition on the surface of the water table. Alternate
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conditions ofwetting and drying conditioned by the oscillation ofthe water table, favour
the precipitation and segregation of iron "in mass". Notwithsatnding, the mobilization of
the element was accompanied by pedogenetic processes of matter transfer and lowering
of the landscape during the ferricrete genesis. Actually these petroplinthic features are
degrading, freeing iron for the formation of the underlying plinthic materiaIs.
A group of processes as clay e-iluviation, degradation of these by temporary
hydromorphy, colluvium deposits and the degradation of the petroplinthic horizons,
contribute to the forrnation of the solum above the ferricrete. The segregation and
precipitation of iron in the form of petroplinthite, its degradation and the formation of
plinthite, complement the complex pedogenetical history acting on the lower part of the
toposequence.

1. INTRODUÇÃO

Há quase dois séculos atrás, em 1807, Buchanan sugeriu o termo laterita (do latim
o termo later significa tijolo) para designar um material avermelhado apropriado para
construções de casas. De lá para cá muito se evoluiu nos estudos dos materiais
ferruginosos endurecidos de ampla ocorrência nas regiões tropicais, uma vez que os
fenômenos de laterização são fundamentais ao geólogo, interessado nos recursos minerais
correlato, ao geormorfólogo preocupado com a evolução do relevo tropical, bem como
ao pedólogo, no aproveitamento agrícola dos solos. Essa abrangência interdisciplinar
favoreceu a inexistência de uma linguagem comum entre os diferentes especialistas que
lidam com as lateritas, e muita confusão ainda perdura em tomo da definição do assunto.
Assim, o termo ferricrete foi escolhido aqui para caracterizá-lo e elucidar os diversos
mecanismos envolvidos na gênese dos materiais ferruginosos endurecidos.
A ocorrência de níveis ferruginizados é freqüente em solos derivados da formação
Adamantina, região norte do Estado de São Paulo, onde, muitas vezes, ocorrem perfis
completamente dominados por essas feições. Esses materiais se apresentam divergentes
nos perfis quanto à profundidade de ocorrência, quantidade, espessura do horizonte
ferricrete, padrão de distribuição, morfologia, classes e atributos dos solos onde ocorrem
e posição que ocupam na paisagem. Assim, sua presença e diversificações nas formas de
ocorrência podem afetar significativamente o comportamento fisico-químico dos solos,
fenômenos ainda pouco conhecidos (Batista & Santos, 1995). Mais particularmente,
esses materiais podem alterar os atributos dos solos, tais como: densidade aparente,
capacidade de retenção de água, infiltrabilidade, erodibilidade, volume de solo explorado
pelas raízes, capacidade de troca catiônica (CTC), textura e estrutura, fatores que
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influenciam na resposta hidrológica, bem como na produtividade dos solos. Portanto, o
conhecimento da dinâmica de formação e evolução dos ferricretes e dos solos que
desenvolvem essas feições ferruginosas no perfil, bem como as peculiaridades que afetam
seu comportamento físico-químico, devem ser elucidadas para que se possa proceder ao
uso e manejo adequado desses solos. Com essa intenção, o estudo dos ferricretes dos
baixos níveis topográficos na Estação Experimental de Pindorama do Instituto
Agronômico de Campinas constitui a etapa inicial de um projeto maior que VIsa
estabelecer um estudo integrado da geomorfologia, estratigrafia, pedologia e geoquímica
de superficie das paisagens sob domínio dessas feições ferruginosas e localizadas na
região norte do Estado de São Paulo, onde o substrato rochoso seja a formação
Adamantina, do Grupo Bauru. Para essa formação geológica, apesar da vasta extensão
que ocupa no oeste do Estado, foram raros os estudos que procuram avaliar as
características e elucidar a gênese de seus solos. No entanto, um número considerável de
trabalhos acerca da gênese de solos derivados dos sedimentos da formação Marília,
membro mais recente do Grupo Bauru, tem sido realizados no Estado de São Paulo
(Castro, 1989; Jimenez Rueda & Demattê, 1988; Lepsch et al., 1977a, b e Marques
Júnior, 1995). Nenhum desses estudos relata a ocorrência de níveis ferricretizados na
paisagem, o que leva a pensar numa provável natureza geoquímica daqueles sedimentos.
Com vista a estes aspectos é que foi proposto o presente trabalho com o principal
objetivo de caracterizar as diferentes feições ferruginosas e os perfis onde ocorrem, bem
como elucidar os mecanismos envolvidos na sua gênese. Dentre as principais questões a
serem respondidas estão: a relação genética entre as diferentes feições ferruginosas, os
variados mecanismos envolvidos na sua formação, a origem do ferro e a relação
pedogenética entre os horizontes dos perfis. Para tanto, foram selecionados três perfis de
solos desenvolvidos da formação Adamantina e localizados no sopé de uma vertente
dominada por feições plínticas, petroplínticas e mosqueados.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Nomenclaturas, terminologias e definições

É vasta a literatura que aborda a gênese de materiais ferruginosos endurecidos.
Similar situação encontra-se na diversidade de terminologias, definições e interpretações
genéticas desses materiais, uma vez que é freqüente na literatura nomes semelhantes se
referirem a materiais diferentes ou reversamente, materiais similares com diversas
nomenclaturas, ou ainda a adjetivação desses materiais de acordo com sua evolução
genética ou características morfomineralógicas (ferricrete de

lençol,

ferrícrete

concrecionário, rocha ferricretizada, laterita pisolítica, etc.). Essa confusão tem sua
herança a partir da definição do termo laterita, o qual é atribuído a Buchanan que, em
1807, descreveu em Malabar, Índia, materiais usados como tijolos para construção de
casas (Sivarajasingham et aI., 1962). Os autores que sucederam a Buchanan empregaram
o termo para designar materiais endurecidos ou que se endurecem ao ar. No entanto,
laterita foi, desde logo, motivo para discussão de sua definição (Maignien, 1966) e seu
significado tornou-se confuso e contraditório (Aleva, 1994; Bourman, 1993; Eswaran et
ai., 1990; Ollier, 1991 e Tardy, 1992). Para Alexander & Cady (1962), lateritas foram
consideradas materiais endurecidos ou capazes de endurecer quando expostos a períodos
alternados de umidecimento e secagem. Para outros autores, empregava-se o termo com
um significado mais abrangente, servindo para designar os produtos de decomposição das
rochas

silicatadas sob climas

tropicais (latossolização),

endurecidos

ou

não,

caracterizados pelo predominio de hidróxidos de ferro e alumínio (Tardy, 1993). Assim,
laterita "é talvez um dos mais mal empregados termos na ciência da terra" (Eswaran et
aI., 1990, p.109). Essas diferenças nas terminologias e interpretações genéticas são
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parcialmente devido a um gama de profissionais nas diferentes áreas da ciência da terra
que lidam com as lateritas (Bigarella et al., 1996, Eswaran et al., 1990 e Schellmann,
1981), associado a grande diversidade petrográfica e morfomineralógica do material

(Tardy, 1992). Em vista disto, toma-se relevante e necessário o esclarecimento das
nomenclaturas e definições dos materiais ferruginosos aqui estudados e que predominam
na literatura nacional e internacional mais recente.
Existe um esforço mundial no sentido de criar urna linguagem e descrição comuns
às lateritas, incluindo os materiais ferruginosos endurecidos. Muitos encontros
internacionais foram organizados, trabalhos publicados e temas corno a padronização do
termo laterita e formas relacionadas foram enfatizados, objetivando uma linguagem
universal entre as diferentes áreas da ciência da terra (Aleva, 1994). Essas informações
foram compiladas por Aleva (1994, P.13) que adotou a seguinte definição para laterita,
citando o trabalho de Schellmann1:
<'Lateritas são produtos do intenso intemperismo subaéreo das rochas.
Elas consistem predominantemente de urna assembléia mineral composta
de goetita, hematita, hidróxidos de alumínio, minerais de caulinita e
quartzo. A relação Si02 : (Al20 3 + Fe203) da laterita deve ser menor que
seu material de origem caolinitizado no qual todo o alumínio deste
material está presente na forma de caulinita, todo o ferro na forma de
óxidos e no qual a sílica está, em grande parte, fixada como caulinita e
quartzo primário".

Segundo esta definição e interpretação do autor, lateritas são consideradas
rochas, são independentes de uma interpretação genética, excluem saprolito como
componente laterítico (Schellmann, 1981) e podem incluir tanto produtos residuais como
de acumulação absoluta de ferro (Schellmann, 1994). No entanto, trabalhos recentes
como de Bourman (1993), Ollier (1991), Tardy (1992), Tardy (1993), Tardy e Roquin

I

SHELLMANN. W. A new definition oflaterite. Natural Resources and Developrnent, v.19, p.7-21,
1983.
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(1992) e Trolard e Tardy (1989), utilizam o termo com um significado mais abrangente,
corno pode ser verificado no enunciado de Tardy (1992):
"Assim, o termo laterita inclui bauxitas, ferricretes, crostas endurecidas
de ferro e alumínio, horizontes mosqueados, carapaças, couraças,
plintitas, pisolitos ou materiais em tomo dos nódulos, sendo estendido
para as formações ou horizontes os quais são partes dos solos
ferralíticos vermelho ou amarelos, solos ferruginosos tropicais e outras
formações, tais corno litomargas cauliníticas, as quais são macias e não
são capazes de endurecer... "

Portanto, fica evidente em tempos atuais, a permanência da complexidade e
divergências em tomo da definição de laterita. Desde sua criação por Buchanan, diversos
termos relacionados foram criados, aperfeiçoados nas suas definições e até mesmo
sugerido o abandono do termo laterita (Maignien, 1966). Muitos surgiram em função da
diversidade dos materiais ferruginosos. Algumas dessas terminologias estão enunciadas
abaixo e, embora haja divergências no seu significado, suas definições correspondem as
mais recentes interpretações dos autores, as quais foram adotadas neste trabalho:
Plintita: consiste de corpos avermelhados enriquecidos em ferro, com baixo

conteúdo de matéria orgânica. Os corpos apresentam-se com espessura de 5 a 20 rnm na
sua menor dimensão e são coerentes o bastante para serem separados do solo
circundante. São firmes ou muito firmes quando úmidos e duros ou muito duros quando
secos, porém podem ser quebrados com a mão. Apresentam-se com formas
aproximadamente esférica, nodulares ou planas. Plintita são corpos que quando expostos
a ciclos sucessivos de umídecimento e secagem, endurecem irreversivelmente,
transformando-se em petroplintita. Mosqueados enriquecidos em ferro e que não
endurecem irreversivelmente quando expostos à atmosfera não são considerados plintita
(Daniels et al., 1978). Corresponde a uma das etapas do processo de segregação do ferro,
compreendida entre mosqueado e concreção, com a qual está normalmente associada
(Fedoroff & Eswaran, 1985).
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Plintita é um termo relativamente recente, sendo resultado do descontentamento
dos cientistas de solo com relação ao uso do termo laterita (Aleva, 1994). Schellmann
(1981, p.9) propõe chamar de "laterita de Buchanan" aos materiais que endurecem
quando expostos, e acrescenta que é essencialmente o mesmo material hoje caracterizado
como plintita.
Petroplintita: material rigido, normalmente proveniente do endurecimento

irreversível da petroplintita. Sua consolidação é atribuído a ciclos repetidos de hidratação
e desidratação, dando normalmente lugar à formação de concreções, couraças ou
carapaças ferruginosas. Portanto, essas formações que apresentam dimensões e formas
variáveis, podem estar individualizadas ou aglomeradas, ou mesmo configurar camadas
maciças, contínuas e de espessura variável. (Curi et al., 1993). Esse termo é substituído
pelas fases petroférrica e esquelética na Legenda dos Mapas de Solo do Mundo (FAO,
1994).
Plintita e petroplintita recebem a denominação de laterita pedogenética por alguns
geomorfólogos (Aleva, 1994);
Couraça ferruginosa: Acumulações endurecidas de ferro na forma de hematita,

goetita, podendo conter importantes concentrações de caulinita e quartzo. Gibbsita pode
estar presente em pequenas proporções. Sua estrutura é geralmente nodular ou pisolítica,
raramente maciça ou verrniforme. Couraça é sinônimo de ferricrete segundo Tardy
(1993);
Carapaça: Acumulação endurecida composta principalmente de caulinita, goetita

e hematita, as vezes com grandes proporções de quartzo. Urna carapaça é urna formação
endurecida, intermediária entre um horizonte mosqueado e uma couraça (Tardy, 1993);
Concreções: uma massa compacta ou agregado de matéria mineral de

consistência dura, com formas esféricas tendendo a oval, podendo apresentar-se planos
ou irregulares, geralmente com contornos complexos (Aleva, 1994) e supostamente
formados por um processo de cimentação e endurecimento devidos a uma acumulação de
material, concentrados de maneira centripeta dentro dos dominios de porosidade fina
(Tardy, 1993);
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Nódulos: é uma acumulação de matéria mais ou menos endurecida, de forma

aproximadamente arredondada e que não apresenta qualquer diferenciação estrutural
interna. Dentro dos solos tropicais, os nódulos variam desde milimétricos (micronódulos)
até centimétricos (macronódulos) (Tardy, 1993) e exibem uma composição contrastante
em relação à matriz circundante ou a rocha na qual está inserido (Aleva, 1994);
Glébulas: feição pedológica que se distingue do fundo matricial por uma grande

concentração de matéria. Glébula é um nome genérico que engloba manchas, nódulos e
pisolitos quando considerados dentro do fundo matricial onde são formados (Tardy,
1993);
Feições ferruginosas: termo genérico utilizado para designar as diversas formas

de acumulação de ferro, quais sejam: mosqueados, plintita e materiais endurecidos.
Pisolitos: são glébulas circundadas por um ou uma série de córtex. Existem

basicamente dois modos de formação dos pisolitos. O primeiro, mais amplamente
difundido, corresponde a nódulos que se degradaram por hidratação, formando um
córtex geralmente goetitico, comum na superficie das couraças ferruginosas. O segundo,
mais raro, são pisolitos de agradação formados por incrustação (Tardy, 1993). Pisolitos
apresentam-se em formas semelhantes a ervilha e com diâmetro superior a 2mm
(Aleva,1994 e McFarlane, 1976);
Ferricrete: termo originalmente sugerido por Lamplug em 1902 para se referir a

cascalhos cimentados por óxidos de ferro (Aleva, 1994 e Schwarz,1994). Atualmente,
três posições emergem em tomo da definição de ferricrete. Primeiro, muitos cientistas
utilizam o termo com um significado restrito para se referir ao produto de acumulação
relativa (autóctone) de elementos pouco móveis, tais como, ferro, aluminio, silício,
elementos traços e minerais primários resistentes ao intemperismo. Esses elementos
podem tanto concentrar-se in situ como podem ser transportados a curtas distâncias em
solução na água percolante, ou mecanicamente nos produtos de bioturbação (Roquin et
al.,1990b e Tardy & Roquin, 1992). Numa segunda interpretação, Aleva (1994) também
restringe o termo a materiais essencialmente alóctones, originários tanto do transporte
lateral do ferro em solução, impregnando e precipitando no saprolito ou sedimentos no
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sopé das vertentes, como de materiallateritico transportado, com sua posterior deposição
na forma de cascalhos, seguido de cimentação por soluções enriquecidas em ferro no seu
novo ambiente deposicional. Segundo o autor, esses materiais não são lateritas e propõe
classificá-los como lateritóides. Portanto, as interpretações acima consideram a evolução
genética dos materiais ferruginosos na definição de ferricrete (autóctone ou alóctone). Ao
contrário, Tardy (1993) refere-se a ferricrete como sinônimo de couraça, englobando
tanto horizontes nodulares como crostas contínuas dentro do manto regolítico. Similar
tendência é observada nos trabalhos de Bourman (1993), Ollier (1991) e Milnes et aI.
(1985). Esses autores definem ferricrete com um significado mais amplo, sem conotação
genética, referindo-se a "depósitos ricos em ferro que são duros ou cimentados.
Ferricretes podem se formar numa ampla variedade de situações, tanto in situ como em
materiais transportados, porém os problemas na sua definição não necessitam ser tão
confusos como são para definição de laterita" (Ollier, 1991, p.171). Assim, nós
adotaremos neste trabalho o termo ferricrete para se referir tanto aos horizontes
nodulares com sua matriz friável, como às crostas ferruginosas contínuas, sem nenhuma
implicação genética, visando caracterizar e elucidar a gênese desses materiais na
paisagem. Quando nos reportarmos aos trabalhos que utilizaram o termo "laterita", essa
palavra virá citada entre parênteses.

2.2. Composição química, morfológica, mineralógica dos ferricretes e mecanismos
de variabilidade

A constituição dos ferricretes, além de sua caracterização como constituinte do
regolito, possibilita-nos um melhor entendimento da evolução dos sistemas de
intemperismo e assim, obter informações imprescindíveis ao estudo dos mecanismos
envolvidos na sua gênese, principalmente quando uma filiação é estabelecida com os
horizontes e camadas sobre e subjacentes ao horizonte ferricrete. Associado a essas
observações, análises microscópicas e submicroscópicas auxiliam na elucidação dos
processos, complementando o arcabouço das técnicas utilizadas nos estudos de gênese
dos solos e seus constituintes.
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2.2.1.Composição química e mecanismos de variabilidade

As "lateritas" e femcretes apresentam uma ampla variabilidade das caracteristicas
morfológicas, químicas e mineralógicas (Alexander & Cady, 1962, Roquin et al., 1990b e
Sivarajasingham et aI., 1962) relacionadas a sua idade, grau de evolução e natureza da
rocha de origem dos quais eles derivam (Ibanga, 1980 e Roquin et al., 1990ab). Porém,
uma característica comum para todas é seu elevado conteúdo de ferro ou aluminio, ou
ambos quando comparado aos outros constituintes (Sivarajasingham et al., 1962 e Tardy,
1993), sendo que, quando analisa-se o elemento ferro, seus teores excepcionalmente
atingem 75 g/kg de Fe203, mas geralmente variam entre 400 e 650 glkg (Tardy, 1993).
Essa variedade entre fácies de femcrete são atribuídas a diversos fatores. Beauvais &
Roquin (1996), Bourman et al. (1987) e McFarlane (1983) resumem essas variações
argumentando que femcretes são os produtos integrados das mudanças pedológicas,
geológicas e regimes hidrológicos que se processam durante a evolução da paisagem,
imprimindo-lhes características peculiares conforme esses fatores se combinam, embora
alguns autores considerem efeitos isolados em seus trabalhos. Esses efeitos ou
mecanismos de variabilidade entre fácies de femcrete podem ser analisados sob diferentes
escalas de observação. Tanto a nível regional, como local, "lateritas" mostram um
"elevado grau de diversidade química e mineralógica" (Tardy & Roquin, 1992, p. 408).
Observando-se a nível regional, as diversidades climáticas reinantes nos dias atuais entre
diferentes localidades, bem como a evolução paleoclimática desde a deriva dos
continentes, são consideradas por muitos autores como os principais responsáveis pela
diversidade e distribuição espacial das fácies de femcrete que afloram nas paisagens
atuais (Beauvais et al., 1990; Beauvais & Tardy, 1991; Beauvais & Tardy, 1993; Tardy et
al., 1988; Tardy & Roquin, 1992 e Tardy et al., 1991). No entanto, a influência do
material de origem pode ser significativa nessa variabilidade, principalmente nos
primeiros estágios de desenvolvimento dos perfis ferruginosos, onde as caracteristicas
químicas e mineralógicas da rocha são retidas no horizonte femcrete (Beauvais &
Roquin, 1996; Ibanga, 1980; Roquin, 1990; Roquin et aI., 1990b e Tardy & Roquin,
1992). Segundo Roquin et al. (1990b) e Tardy & Roquin (1992) esses ferricretes
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imaturos e atuais recebem a adjetivação de litodependentes. Os mesmos autores afirmam
que a medida que essas fácies tomam-se maduras e mais velhas, a composição
mineralógica e química é homogeneizada e a composição da rocha a qual originou as
diferentes fácies é quase totalmente perdida. Estes ferricretes mais velhos e maduros são
denominados litoindependentes. Assim, «independente da natureza das rochas de origem
as quais eles derivam, a composição final é a mesma: pobre em quartzo (5%) e
constituídos principalmente de caulinita (30%), goetita (35%) e hematita (30%)" (Roquin
et al., 1990b, p. 127).
Outros mecanismos que processam, agora a nivel local e os qUaIS são
responsáveis pela diversidade dentro dos perfis "lateríticos", podem ser observados no
trabalho de Debaveye & Dapper (1987). Segundo os autores, variados tipos de nódulos
foram formados sob diferentes condições ambientais, sofreram transporte a curtas
distâncias com a evolução da paisagem e hoje encontram-se misturados dentro da mesma
cobertura pedológica. Ainda referindo-se as variações locais, podemos citar o trabalho de
Roquin (1990), quem atribuiu ao relevo as diferenças mineralógicas e geoquímicas entre
ferricretes. Este teria condicionado processos de denudação da paisagem através de
muitas fases de erosão diferencial, expondo ferricretes de diferentes idades ou grau de
evolução, induzindo a um mosaico ou a uma distribuição espacial de diferentes fácies de
material nodular numa mesma toposseqüência. Para o autor, esse mecanismo só é
compreensível quando se considera uma evolução vertical da paisagem na gênese dos
ferricretes (natureza residual), fato que possibilita uma variação tanto vertical como
lateral entre fácies com diferentes graus de evolução numa mesma vertente. Avesso as
propostas enunciadas acima, um trabalho recente de Nahon (1991) enfatiza mecanismos
geoquímicos como responsáveis pelas variações estruturais, mineralógicas e composição
química dos ferricretes em detrimento de fatores externos (principalmente clima). Esses
mecanismos, segundo o autor, são complexos e originam-se de repetidas reações de
transferências e acumulações de matéria que se desenvolvem dentro do regolito,
produzindo uma diversidade de estruturas. Dentre elas, nódulos, crostas ferruginosas
maciças e produtos intermediários (crostas conglomeráticas), sendo que cada estrutura
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resulta da evolução da antecedente dentro de um sistema dinâmico em constante permuta
de matéria mineral. Essas reações desenvolvem-se simultaneamente através de um
sistema geoquímico entitulado "auto-organização".
Embora ferro, alumínio e silício sejam os mais abundantes constituintes dos
ferricretes, outros elementos estão freqüentemente associados, porém em menores
proporções (Roquin et aI., 1990b). Dentre estes, vanádio e crômio considerados
elementos pouco móveis, estão presentes principalmente em ferricretes de natureza
residual (Roquin, 1990 e Sivarajasingham et aI., 1962). Também titânio é outro
constituinte comum na maioria das variedades de "laterita", podendo até atingir
proporções significativas (Sivarajasingham, 1962). Freqüentemente representam uma
acumulação relativa do material parental, (Ibanga, 1980). Manganês pode ocorrer sob
várias formas, principalmente amorfas (McKenzie, 1989), porém litioporita e birnessita
são as formas cristalinas mais comuns. Geralmente ocorrem como nódulos e concreções
enegrecidas, bem como concentram-se nas glébulas ferruginosas como "coatings", veios
e manchas pretas (Taylor & MacKenzie, 1966).
Trabalhos como de Beauvais & Colin (1993), Beauvais & Roquin (1996),
Beauvais et alo (1990), Childs (1975), Roquin, (1990), Schwarz (1994) e Sidhu et alo
(1977) identificaram vários elementos como componentes de concreções e ferricretes.
Afora os trabalhos de Childs (1975) e Sidhu (1977.), o qual especificamente
caracterizaram química e mineralogicamente concreções e nódulos de ferro e manganês,
todos os outros utilizaram a identificação e o comportamento dos elementos químicos a
fim de proporcionar "um melhor entendimento da evolução dos sistemas de intemperismo
laterítico" (Beauvais & Colin, 1993, p. 98). Basicamente os mesmos elementos foram
identificados pelos autores. Possibilitando-nos relacionar outros elementos como
constituintes dos ferricretes, Beauvais et alo (1990) estudando a evolução geoquímica e
degeneração de ferricretes, obtiveram a seguinte relação entre posição geomórfica,
características morfológicas e constituintes desses materiais na República Central
Africana: a) nas porções mais elevadas da paisagem, ferricretes com estruturas maciças e
elevados conteúdos de Fe, hematita e caulinita, são também enriquecidos em elementos
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traços poucos móveis, tais como: Sr, La, V e Zr; b) nas posições intermediárias das
paisagens, ferricretes pseudonodulares apresentaram maiores conteúdos de gibbsita,
quartzo, bem como maior enriquecimento em elementos químicos de maior mobilidade
no solo, tais como Ba, Nb, Ce, P, Mn, Co e Ni, os quais são imobilizados nos
oxidohidróxidos secundários; c) nos baixos platôs, ferricretes macios com elevado
conteúdo de Si, Al e goetita, também apresentam-se enriquecidos em Mg, K, Cr, Zn, Cu,
Sc, Y, e Yb. Segundo os autores, esses últimos elementos refletem a composição da
rocha de origem do ferricrete devido sua natureza menos evoluída.
Ibanga (1980, p. 103-104) avaliando as propriedades fisicas, químicas e
mineralógicas de "lateritas" amostradas em diferentes continentes, identificou um baixo
conteúdo de magnésio, cálcio, sódio, potássio e manganês nessas amostras. O autor
argumenta que esses resultados "podem ser evidência do longo e intenso processo de
intemperismo que tomam lugar antes da formação das lateritas". Assim, "as bases são
removidas ou perdidas durante a laterização". Essa natureza residual é hoje amplamente
aceita como o principal mecanismo de gênese das "lateritas" (Aleva, 1994 e McFarlane,
1983).

2.2.2. Composição mineralógica

A variada composição química dos ferricretes refletem sua diversidade
mineralógica. Assim, mais que 170 minerais foram identificados como componentes das
"lateritas" e bauxitas, porém somente dez ou onze estão em quantidades significativas e
correspondem aos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, juntamente com minerais
secundários estáveis e minerais primários resistentes ao intemperismo (McFarlane, 1983).
Dentre esses, hematita, goetita, caulinita, quartzo (Leprun, 1981 e Tardy & Nahon, 1985)
e as vezes gibbsita (Beauvais, et aI. 1990; Beauvais & Colin, 1993; Beauvais & Roquin,
1996; Tardy 1993; Tardy & Roquin, 1992 e Roquin et aI., 1990b) foram identificados por
muitos autores como os principais constituintes dos ferricretes.
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Considerações sobre alguns desses elementos e outros constituintes estão
enunciadas a seguir, proporcionando informações complementares em relação a. seus
comportamentos e mecanismos envolvidos na variabilidade entre fácies de ferricretes.
As relações entre hematita e goetita no desenvolvimento de nódulos e crostas
ferruginosas são amplamente estudadas e conhecidas. Ferricretes mais evoluídos e mais
velhos, geralmente ocorrem nas porções mais elevadas da paisagem e são mais
hematíticos quando comparados aos menos evoluídos. Estes, por sua vez, são menos
ferruginosos e mais ricos em goeúta (Beauvais & Roquin, 1996; Beauvais et aI., 1990 e
Sivarajasingham et al., 1962). Assim, a ferruginização é primeiramente goetítica nos
estágios iniciais de desenvolvimento das "lateritas" e toma-se progressivamente
hematítica durante processos de oxidação do perfil, originando nódulos ferruginosos que
podem evoluir para crostas ferruginosas maciças (Nahon, 1976) e Nahon (1986). Como
último processo na evolução dos ferricretes, goetita novamente se desenvolve, agora
como um córtex amarelo ou marrom em tomo ou ainda dentro dos nódulos hematíticos.
Esses nódulos com córtex goetítico podem originar-se ou do desmantelamento da
couraça maciça ou da própria evolução dos nódulos hematíticos por processos de
hidratação aos quais a superficie dos perfis "lateriticos" está submetida (Ambrosi &
Nahon, 1986; Anand & Gilkes, 1987b; Beauvais & Colin, 1993; Beauvais & Tardy, 1993;
Nahon, 1976; Nahon, 1991 e Roquin, 1990). Assim, o fenômeno da hidratação é o
mecanismo desencadeador que transforma hematita em goetita nos locais de íntimo
contato com a solução percolante (Beauvais & Tardy, 1991), bem como são responsáveis
pela formação dos chamados pisolitos de degradação (glébulas com córtex goetítico)
freqüentemente distribuídos no topo dos perfis ferricretes (Ambrosi & Nahon, 1986;
Roquin, 1990 e Tardy, 1993).
Caulinita é único mineral silicatado presente em proporções consideráveis dentro
das "lateritas" (Alexander & Cady, 1962) e freqüentemente mostra uma história
complexa (Schellmann, 1994) caracterizada por dissoluções e neoformação durante o
desenvolvimento dos perfis "lateriticos"(Ambrosi et aI., 1986; Muller & Bocquier, 1986 e
Nahon, 1991). Alguns autores consideram que o conteúdo de caulinita mantêm-se
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constante durante esse desenvolvimento (Roquin et al., 1990b), porém McFarlane (1991)
afirma que esse mineral desaparece e salienta que o mecanismo responsável pelo
desaparecimento da caulinita nas "lateritas" é a questão fundamental para elucidação dos
processos de laterização, juntamente com a remoção de quartzo. O desmantelamento das
crostas de ferro podem promover a transformação da hematita em goetita como
enunciado acima, assim como a transformação de caulinita em gibbsita (Beauvais &
Tardy, 1993; Beauvais et al., 1990 e Tardy, 1993). Segundo Tardy (1993) e Tardy &
Novikoff (1988) é comum a ocorrência de gibbsita bem cristalinizada e de grande
tamanho na superficie das couraças ferruginosas.
Quartzo pode estar contido nos ferricretes em proporções variadas. Tanto pode
estar ausente como presente em pequenas quantidades, porém rochas com elevado
conteúdo do mineral originam materiais "lateríticos" com proporções significativas de
quartzo, podendo até destacar-se como seu principal constituinte (Sivarajasingham et al.,
1962). O conteúdo de sílica nas "lateritas" freqüentemente está relacionado à presença de
quartzo (Alexander & Cady, 1962 e Sivarajasingham et al., 1962). Assim, Alexander &
Cady (1962) afirmam que o conteúdo de sílica pode ser alto nas "lateritas" se está na
forma de quartzo e que algumas "lateritas" são areias cimentadas com relativamente
pouco conteúdo de goetita e hematita. Esses grãos de quartzo quando observados em
seções delgadas, são os principais constituintes do esqueleto em glébulas ferruginosas
(Brewer, 1976) e representam relíquias do material intemperizado incorporado aos seus
constituintes (Muller & Bocquier,

1986). Geralmente encontram-se fortemente

intemperizados, originando figuras típicas de dissolução na superficie do mineral
(Chauvel et al., 1982; Flageoleet, 1981 e FitzPatrick, 1993). Assim, a dissolução do
quartzo origina poros denominados por alguns autores como "cavidades de dissolução"
onde o mineral pode estar ainda presente (Muller e Bocquier, 1986; Muller et al., 1981;
Nahon, 1976 e Nahon et a!., 1977) e as quais podem ser preenchidas por outros materiais
que não óxidos de ferro (Leprun, 1981). Dentre esses, Bourman et al. (1987)
encontraram gibbsita em feições de dissolução, acrescentando que sua presença é indício
de condições extremamente intemperizadas, ambientes ácidos onde a drenagem livre
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pode promover intensa lixiviação de solutos. Também Chauvel et al. (1982) comentam
que caulinita podem penetrar nos vazios de corrosão de grãos de quartzo. Schellmann
(1994, p.140) considera que enormes dissoluções são encontradas nas "lateritas" e
salienta que "provavelmente nenhum mineral primário é estável por longos períodos de
laterização ."
Minerais primários facilmente intemperizáveis também foram identificados nos
ferricretes. Dentre eles, feldspato e micas são indicados por muitos autores como
constituintes comum de nódulos e concreções ferruginosas (Beauvais & Roquin, 1996;
Debaveye et al., 1987; Ibanga, 1980; Leprun, 1981; Muller & Bocquier, 1986;
Schwertmann & Fanning, 1976 e Sidhu et aI., 1977). Também plagiocásios, hornblenda e
epídoto podem estar presentes, sendo interpretado por Leprun (1981, p.152) como
litorrelíquias no interior de carapaças e crostas ferruginosas. O autor considera que a
ocorrência dessas litorrelíquias e minerais primários facilmente intemperizáveis "é um
forte argumento para propor que o ferricrete desenvolveu in situ a partir do material
lítico e portanto, são autóctones." Alexander & Cady (1962) interpretaram a presença
dos minerais primários nos pisolitos como um processo de isolamento ou encapsulamento
desses minerais em locais protegidos do intemperismo. Segundo McFarlane (1976, p.35)
"pisolitos encerram e efetivamente fossilizam os materiais dos quais eles se formam".
Assim, uma película de ferro circundando os grãos de feldspato garantiria a permanência
ou mesmo sua existência no interior das glébulas. Similar interpretação pode ser
encontrada nos trabalhos de McFarlane (1983) e Debaveye et alo (1987). Esses últimos
autores acrescentam que o desmantelamento desses nódulos e concreções pode contribuir
para o rejuvenescimento dos solos.
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2.2.3. Morfologia
"Lateritas ocorrem em várias formas morfológicas. As maiS comuns são
concreções discretas" (McFarlane, 1976, p.66).
A diversidade morfológica entre fácies de ferricretes fez com que muitos termos
fossem

criados

e

definidos.

Esse

fato

é

verificado

tanto

macro

como

micromorfologicamente como pode-se observar nas classificações abaixo relacionadas, as
quais correspondem as mais recentes interpretações de diferentes autores.
Tardy (1993) propõe a seguinte classificação morfológica para materiais
ferruginosos endurecidos, baseado em princípios genéticos:
1. Couraças ou carapaças maciças. Segundo o autor, o fundo matricial deste

tipo de couraça não apresenta orientação, portanto o plasma argiloferruginoso é
isotrópico. Esse tipo resulta da coalescência de nódulos ferruginosos que se confundem e
fundem no plasma ferruginoso envolvente. Essas fácies se desenvolvem principalmente
sobre granitos, migmatitos e xistos, porém em anfibolitos e rochas básicas seu
desenvolvimento é menos sistemático.
2. Couraças nodulares de agradação e couraças pisolíticas de degradação.
Couraças nodulares em estágio inicial de formação originam os chamados nódulos de
agradação, ou seja, não apresentam córtex. Se a couraça está se desmantelando, ocorrem
os pisolitos de degradação, caracterizados pela presença de córtex. Essas então
denominam couraças pisolíticas de degradação.

Bourman (1993) estudando a gênese de ferricretes no sul da Austrália, propôs a
seguinte classificação para os diferentes tipos encontrados:
1. Rocha ferricretizada: compreende rocha endurecida por ferro na qual

estruturas da rocha de origem do ferricrete são preservadas.
2. Sedimentos ferricretizados: consistem de sedimentos que foram impregnados
e endurecidos por óxidos de ferro, os quais podem ser de três tipos, conforme sua
constituição:

17

a) sedimentos elásticos ferricretizados
b) sedimentos orgânicos ferricretizados
c) xisto ferricretizado

3. Ferricretes complexos e compostos: esses tem origem e estruturas complexas
originários de diferentes materiais de origem. Eles incluem:
a) ferricrete pisolítico: consistem de pisolitos individuais. A maioria deles com
bordas múltiplas e podem estar cimentados formando uma massa coerente assemelhandose a rocha;
b) ferricrete nodular: são semelhantes ao ferricrete pisolítico exceto no
tamanho e córtex. Esses são maiores e geralmente não apresentam córtex;
c) ferricrete "slabby": consiste de estruturas planas dispostas horizontalmente.
Podem atingir muitos centímetros de espessura e geralmente são separados por uma
matriz argilosa;
d) ferricrete vermiforme: apresentam canaIS smuosos assemelhando-se aos
produzidos por minhoca, os quais são freqüentemente preenchidos com argila de
constituição totalmente diversa da matriz envolvente;
Outras estruturas morfológicas podem ser encontradas em trabalhos recentes.
Designações como ferricretes conglomeráticos e vesiculares são citados por Thomas
(1994) como componentes de ferricretes maciços, originários da coalescência de pisolitos
ou nódulos irregulares. Algumas adjetivações geralmente advém das classificações
utilizadas por McFarlane (1976) para identificar diferentes fácies de "lateritas", tais como
lateritas vesiculares, conglomeráticas, vermiformes, celulares. Essas caracterizam feições
morfológicas específicas, sendo que algumas classificações atuais utilizam essa
nomenclatura para se referir a fácies semelhantes, porém utilizando como adjetivação do
termo ferricrete, embora Ibanga (1980) considere que as diferenças entre as diferentes
"lateritas" nunca foram claramente definidas.
As variadas condições ambientais e os processos envolvidos na gênese dos
ferricretes são responsáveis por sua diversidade e desenvolvimento de diferentes perfis de
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intemperismo. Os itens seguintes tratam desses assuntos, fornecendo subsídios para
interpretações futuras e elucidação dos mecanismos envolvidos na gênese de ferricretes
na área estudada.

2.3. O perfil ferricrete

"Laterita" é freqüentemente discutida sem referência a parte principal de seu
ambiente: o perfil na qual ela ocorre. Quando isso é considerado, é possível eliminar
algumas especulações concernentes à sua gênese (McFarlane, 1976).
A identificação dos horizontes e camadas associados ao horizonte ferricrete nos
perfis de intemperismo, geralmente são referidos e comparados na literatura com "perfil
laterítico típico". Um perfil típico é um modelo ou uma abstração desenvolvida pelos
cientistas para ilustrar as características essenciais de uma multitude de perfis sob estudo
(Aleva, 1994). Para as "lateritas", o perfil típico é dito compreender os seguintes
horizontes e camadas, considerando-os da base para o topo do perfil: rocha ou saprolito
não lixiviado, recobertos pelo horizonte mosqueado e zona pálida, e acima deles
encontra-se a "laterita" (McFarlane, 1976 e 1986) ou horizonte ferricrete. Zona pálida é
por definição descolorida devido a lixiviação do ferro (McFarlane, 1976) e a zona
mosqueada é caracterizada pelo contraste entre os dominios esbranquiçados e as manchas
de ferro (Tardy, 1992), na qual ocorre uma incompleta precipitação dos óxidos
(McFarlane, 1976). No entanto, tais perfis são amplamente excedidos em número pelos
perfis atípicos, como consideram Aleva (1994) e McFarlane (1986). A ausência de
determinados horizontes ou mesmo sua variação em espessura, fatores que caracterizam
esses perfis atípicos, estão relacionados aos modos de gênese dos perfis ferricretes. Nas
"lateritas" de baixo nivel por exemplo, formadas pela oscilação do lençol, a zona pálida
não tem sido encontrada (McFarlane, 1976 e McF arlane, 1983).
Outras denominações são atualmente preferidas, como proposto por Tardy &
Nahon (1985). Segundo os autores, um perfil ferricrete é constituído de 5 zonas
superpostas, que da base para o topo compreendem: rocha, saprolito grosseiro, saprolito
fino ou litomarga, camada argilosa mosqueada e horizonte ferricrete. Tardy (1992)
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considera que alguns termos freqüentemente empregados na literatura, tais como
saprolito, litomarga, zona pálida e argilas variegadas referem-se a mesma coisa. Porém,
desaconselha a utilização dos termos argilas variegadas e zona pálida, devido a confusão
em torno de suas definições.
Bocquier et ai. (1984?, citados por Tardy (1992), distingue três zonas ou
principais horizontes nos perfis "lateríticos" típicos, abrangendo genericamente todos os
horizontes citados acima:
(a) zona de alteração. Situada na base do perfil e inclui os diferentes tipos de
saprolito (saprolito grosseiro e saprolito fino ou litomarga);
(b) zona glebular, localizada na parte intermediária. Corresponde ao horizonte
ferricrete; e
(c) zona macia, não endurecida e localizada na parte superior do perfil. São os
solos acima do horizonte ferricrete. Nas áreas tropicais, um grande número de solos
glebulares são cobertos por esse horizonte, cuja origem é diversa e sujeita a diferentes
interpretações (Tardy, 1992). Nessas áreas, a zona macia é caracterizado por uma
acumulação relativa de minerais primários, tais como quartzo, e minerais secundários,
como caulinita e goetita e geralmente são considerados como produtos do
desmantelamento in situ das couraças ferruginosas (Alexander & Cady, 1962; Beauvais
& Tardy, 1991; Chauvel et aI., 1982; Ladeira, 1995; Nahon, 1976 e Nahon et aI., 1989).

No entanto, para Ollier (1991, p.166) esses solos acima dos horizontes ferricrete foram
"formados como parte do perfis de intemperismo", uma vez que não poderiam ser
originários do ferricrete abaixo, o qual é constituído unicamente de óxidos e hidróxidos
de ferro. O autor acrescenta que em muitos perfis, o solo foi removido devido aos
processos erosivos e não está mais presente acima do ferricrete. Ainda Tardy (1992, p.
391) comenta a existência de um solo arenoso na superficie das couraças, freqüentemente
misturado aos pisolitos de degradação. Esse horizonte é considerado um componente do
"metabolismo do ferricrete e uma fase essencial na sua reconstituição". Portanto, as
diferentes interpretações envolvidas na gênese desses solos e ferricretes corroboram a
importância do presente estudo, contribuindo para a elucidação dos mecanismos
2
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actuelles sur les mécanismes deleur différenciation. Livre Jubilarie du Cinquantenaire de rAFES,
Paris, pp. 123-138.
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envolvidos e caracterização do perfis ferricrete desenvolvidos sobre a formação
Adamantina no Estado de São Paulo.

2.4. Condições ambientais de formação

A distribuição de diferentes fácies de ferricrete tem sido correlacionado com
diferenças climáticas por muitos autores. Tardy et aI. (1991) observando as diferenças
mineralógicas entre os ferricretes do Brasil, África, Índia e Austrália relatam que a
distribuição geográfica e composição mineralógica desses materiais são controladas não
somente pelas diferenças climáticas reinantes nos dias atuais, mas sim e acima de tudo
pelas sucessões paleoclimáticas durante 150 milhões de anos, desde a deriva dos
continentes. Os autores consideram que os ferricretes são encontrados e se desenvolvem
principalmente em zonas tropicais úmidas, caracterizadas por uma precipitação média
anual limitando entre 1200 a 1700 mm, com quatro meses de estação seca, umidade
relativa inferior a 80% e temperatura média anual em tomo de 28°C. Assim, "ferricretes
são típicos de climas tropicais quentes e úmidos, mas com longa estação seca", onde o
endurecimento do material ferruginoso pode ocorrer e formas nodulares ou pisolíticas se
desenvolvem. (Tardy et aI., 1991, p. 291). No entanto, para Bourman et aI. (1987),
McFarlane (1976), e Wright et al. (1992) essas condições só são exigidas quando o
ferricrete possuir uma origem essencialmente pedológica ou residual. McFarlane (1976)
considera que o clima do solo ou pedoclima não necessariamente reflete o clima
atmosférico. A autora sugere que a oscilação do lençol freático proporciona condições
alternantes de umidecimento e secagem tanto em climas permanentemente úmidos ou
sazonalmente úmidos, como em regimes secos. Assim, ferricrete de lençol pode se formar
sob um amplo limite de climas uma vez que "a natureza sazonal do clima atmosférico é
exagerado ao nível do solo" (McFarlane, 1976, p.43). Existem alguns exemplos que
corroboram essas assertivas. Wright et alo (1992) destacam que ferricretes de lençol estão
se desenvolvendo atualmente nas margens de lagos hipersalinos em Vitória na Austrália,
sob condições áridas. Também Bourman et aI. (1987, p.21) argumentando sob a
formação de ferricretes originários da oscilação do lençol, relatam que "há uma clara
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evidência da mobilização e deposição de ferro nos atuais ambientes de intemperismo sob
condições climáticas do tipo mediterrâneo," os quais estão associados à elevada
salinidade. Os autores atribuem essa deposição do ferro à precipitação de ferridrita a
partir de soluções enriquecidas em ferro ferroso (Fe2+) quando pH e Eh atingem valores
apropriados. Ollier (1991, p.168) enfatiza que em muitas situações atuais ferricretes
podem estar se formando no terço inferior das vertentes onde o lençol freático é
descarregado e o ferro em solução pode precipitar. O autor acrescenta que essa
"precipitação é mais significativa onde há uma mudança abrupta da permeabilidade, ou
seja, entre um saprolito relativamente denso e um solo ou sedimento relativamente mais
permeável. "
Pelo enunciado acima observa-se que há basicamente dois ambientes de formação
de ferricretes que por sua vez caracterizam tipos diferenciados desses materiais
ferruginosos. As chamadas "lateritas" de lençol são resultantes da segregação do ferro
nos sopés das vertentes em um estreito limite de oscilação do lençol freático e as
"lateritas" pedogenéticas, "formadas no perfil de vadosa", onde o "lençol freático parece
não desenvolver um papel significativo" (McFarlane, 1983, p. 24). Ferricretes
pedogenéticos estão normalmente associados aos solos ou perfis de intemperismo
espessos, enquanto os de lençol, apresentam pouco ou nenhum desenvolvimento dos
perfis (Wright et al., 1992). Vários autores tem referido a esses diferentes tipos como
"lateritas de terras baixas e altas" respectivamente (Hamilton, 1964 e Trendall, 1962). A
origem dessas adjetivações ao termo "laterita" é encontrada no trabalho de McFarlane
(1976) e recentemente Bourman et aI. (1987) e Wright et alo (1992) utilizaram para se
referir aos ferricretes. Assim, McFarlane (1976) distingue três tipos de "lateritas", a
saber: fase contínua, pedogenética e laterita de lençol, sendo que as duas últimas são
compostas basicamente de pisolitos. Esses termos originalmente derivaram de supostos
processos genéticos ativos durante o desenvolvimento dos perfis "lateriticos" (Aleva,
1994).
Extensas discussões foram centradas na origem de ferricretes e "lateritas" de
lençol e pedogenético, algumas das quais podem ser encontradas nos trabalhos de
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Hamilton (1964), McFarlane (1976 e 1983), Goldbery & Beyth (1984), Bourman et aI.
(1987) e Wright (1992). Hamilton (1964, p.269) considera que a "gênese de ambos os
tipos "lateritas" é bastante diferente" e que a composição química não é um fator que
possibilita discriminá-los (Hamilton, 1964 e McFarlane, 1976). No entanto, Wright et aI.
(1992), baseando-se na literatura, compila uma série de argumentos mineralógicos,
morfológicos e de estágios de desenvolvimento dos perfis ferricretes, possibilitando
estabelecer diferenças e identificar as origens entre ferricretes pedogenéticos e de lençol.
Muitos autores atribuem ao fenômeno de inversão do relevo como o mecanismo
responsável pelo aparecimento de "lateritas" nas posições elevadas da paisagem, ou seja,
"lateritas" de terras altas (Ollier, 1991; McFarlane, 1976; Maignien, 1966 e Schwarz,
1994) e Ollier (1991, p. 171) até mesmo sugere que ''ferricretes nunca cobriram
paisagens inteiras, mas foram somente confinados aos vales ou terço inferior das
vertentes e agora estão expostos nas bordas dos platôs pela inversão do relevo". Assim, o
autor propõe que todos os ferricretes são exclusivamente originários nos sopés de
vertente, proveniente do movimento lateral de ferro reduzido.
Alexander & Cady (1962) destacam que são necessárias três condições básicas
que antecedem a segregação e acumulação de óxidos de ferro na formação das
"lateritas":
1. suprimento adequado de ferro. Segundo o autor, o suprimento desse
elemento pode estar na própria rocha subjacente se possuir quantidades significativas de
ferro ou vir de outro ponto do perfilou paisagem. Assim a acumulação de ferro pode se
dar tanto de forma relativa como absoluta. No primeiro caso, o enriquecimento do ferro
ocorre devido à remoção dos outros constituintes e acumulação de elementos poucos
móveis e resistentes ao intemperismo, originando as chamadas "lateritas residuais"
amplamente discutida e defendida por McFarlane (1976, p.97) como o principal
mecanismo envolvido na formação das "lateritas" localizadas nos interflúvios. Essa
origem residual é bem aceita nos dias atuais (Aleva, 1994 e McFarlane, 1983), no
entanto, "lateritas nas posições de sopé de vertente usualmente possuem muito de sua
concentração provenientes da acumulação absoluta" de ferro (McFarlane, 1983, p.21).
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Alexander & Cady (1962) referindo-se ao suprimento adequado de ferro à gênese das
"lateritas" acrescentam que a quantidade do elemento necessária para promover a
cimentação é função da textura do material que está sendo cimentado. Se o material for
arenoso, será necessário menor quantidade do agente cimentante em função da sua
pequena superficie específica quando comparado a materiais mais argilosos.
2. Alternância de estações secas e úmidas. Os autores consideram que as
condições ideais para a formação dos ferricretes são estações secas e úmidas de
comprimentos iguais. Acrescentam que caso a estação seca não se prolongue em igual
período à estação úmida haverá redução na segregação dos óxidos de ferro. Ao
contrário, Bardossy (1981) relata que 1 ou 2 meses de estação seca são suficientes para o
desenvolvimento das lateritas. Como comentado anteriormente, McFarlane (1976, p.45)
salienta que "condições altemantes podem estar ocorrendo a nível de lençol em todos os
regimes climáticos, e por esta razão é importante distinguir entre laterita pedogenética e
de lençol freático". Portanto, toma-se evidente que os diferentes argumentos e
divergências em relação às condições adequadas de sazonalidade à gênese desses
materiais são condicionados pelos próprios mecanismos envolvidos na evolução genética
dos ferricretes estudados. Certamente, ciclos repetidos de umidecimento e secagem
encorajam a oxidação dos compostos de ferro e a formação de goetita e hematita
cristalinas (McFarlane, 1976 e Thomas, 1994).
3. relativa planura da superfície. Essa terceira exigência está relacionada à
manutenção das condições hidrológicas do perfil necessárias à segregação e acumulação
do ferro. Segundo os autores, a zona de segregação deve submeter-se periodicamente a
condições de saturação e essa condição só será satisfeita em áreas planas, associadas a
solos pouco permeáveis, ou ainda a uma elevada oscilação do lençol freático. No entanto,
Ollier (1991, p.172) enfatiza que ferricretes podem "ter um considerável declive inicial".
O autor sugere que esses materiais podem ser formados nos vales através do movimento
lateral do ferro em solução, derivados de grandes áreas lixiviadas. Tal mecanismo,
associado à concentração e precipitação do elemento na zona de oscilação do lençol
freático, possibilitaria o desenvolvimento dos ferricretes em condições de relevo
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acentuado. Aleva (1994) também considera a necessidade de um mínimo de inclinação
para o desenvolvimento das "lateritas", tida pelo autor como de origem essencialmente
residual. Acrescenta que condições de uma relativa planura da superficie favoreceria uma
maior taxa de percolação da água, necessárias a remoção de solutos e reposição de água
fresca em contato com a matéria mineral ainda não lixiviada.
Analisando as diferentes interpretações, torna-se evidente a associação do relevo
com os mecanismos envolvidos na gênese de ferricretes: natureza residual requer relevos
planos, enquanto aportes externos de ferro e desenvolvimento no limíte de oscilação do
lençol possibilitam relevos mais acidentados na gênese desses materiais. No entanto,
Thomas (1994) considera errôneo a interpretação de que a planura da superficie é causa
do desenvolvimento dos ferricretes. Enfatiza que estudos recentes tem reconhecido que o
baixo declive dos extensos planos "laterizados" podem ser resultado e não causa da
presença desses materiais, os quais impõem uma certa planura as paisagens a medida que
essa é rebaixada e as crostas de ferro vão espessando e tornando-se contínuas.
Bardossy (1981, p.288) comentando sobre as condições ambientais para a
formação de "laterita" salienta que esses materiais "podem se formar de praticamente
todo tipo de rocha desde que condições climáticas e outras condições ambientais sejam
favoráveis". McFarlane (1976) argumenta que a presença de argilominerais 2:1 é uma
condição desfavorável, até mesmo inibindo a formação das "lateritas" uma vez que o
ferro será retido na estrutura desses minerais, tornando-se indisponível para remoção e
precipitação. No entanto, no trabalho de Anjos et alo (1995) é documentado materiais
plínticos e nodulares associados a solos de atividade alta (Ta), fato que possibilita
diferentes interpretações genéticas dependendo da condições locais.
McFarlane (1983) considera que há um desacordo generalizado quando o assunto
é o tipo de vegetação adequada para a formação das "lateritas". No entanto, vários
trabalhos tem enfatizado sua degradação sob floresta tropical úmida (Alexander & Cady,
1962, Beauvais & Colin, 1993, Beauvais & Tardy, 1993 e Sivarajasingham et al., 1962)
devido ao aumento nos processos de hidratação, a um decréscimo no Eh e lixiviação do
ferro. "Em tais ambientes o desmantelamento da crosta ferruginosa resulta diretamente da
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umidade, decomposição da matéria orgânica e respiração das raízes", os qUaiS
proporcionam hidratação, redução e também levam à transformação da hematita em
goetita, da caulinita em gibbsita, bem como são responsáveis pela lixiviação preferencial
do ferro em relação ao alumínio. Porém, sob tais condições climáticas, em floresta
tropical úmida, os ferricretes podem tanto estar se formando como degradando,
conforme Beauvais & Tardy (1993, p.279). Segundo os autores, nessas áreas os platôs
maís elevados tendem a desaparecer, enquanto as partes maís baixas das vertentes são
enriquecidas pela acumulação do ferro, provindo dos locais de desmantelamento
localizados acima e assim, regenerando as couraças.
Condições edafoclimáticas adequadas a gênese dos ferricretes definem os locais
da paisagem onde esses materiais ferruginosos desenvolvem, seu estágio de formação ou
de degradação. Essas condições explicam porque vertentes muito próximas e opostas
entre si comportam-se diferentemente em relação à presença e estágio de evolução dos
ferricretes, podendo até mesmo existir na forma de espessas coberturas ferruginosas
pisolíticas em um lado do córrego e estar completamente ausente noutro.

2.5. A origem do ferro nos ferricretes

Debates sobre materiais ferruginosos endurecidos tem freqüentemente centrado
nas fontes e processos de enriquecimento de ferro, os quais levam à formação de
ferricretes. Essas questões assumem a compreensão de fenômenos relacionados a
mobilidade do ferro, aos movimentos vertical e lateral do lençol freático contendo ferro
reduzido ou ainda a formação de complexos organo-metálicos, bem como ao controle da
paisagem e do relevo em tais movimentos (Thomas, 1994). Nos itens a seguir, serão
abordados alguns desses assuntos de maior interesse para o presente trabalho,
enfatizando a origem e os processos envolvidos na acumulação do ferro na gênese dos
ferricretes.
Thomas (1994) salienta que basicamente três mecanismos são amplamente
debatidos como responsáveis pelo fornecimento de ferro à formação dos ferricretes:

26

(1) transporte vertical onde o F e2 + movimenta-se a dezenas de metros, seja pelo
movimento gravitacional descendente associado ao rebaixamento do lençol freático, seja
pelo movimento ascendente do elemento através do mecanismo de difusão. O movimento
descendente de ferro, promovendo grandes acumulações nas "lateritas" não pode ser
inteiramente originado do solo acima. No entanto, para algumas lateritas pedogenéticas
localizadas nos interflúvios, parece claro que essa seja a única fonte imediata de
enriquecimento (McFarlane, 1976). Assim, como salientam McFarlane (1976) e Thomas
(1974), torna-se necessário evocar um enriquecimento contínuo do elemento nesses
solos;
(2) transferência lateral do elemento através de um fluxo convergente para sítios
de recepção, tais como fundo dos vales e depressões;
(3) retenção e acumulação nos horizontes superficiais na forma de pisolitos e
nódulos quando o perfil é rebaixado pelo intemperismo.
Assim, como comentam Sivarajasingham et aI. (1962), a ongem do ferro na
gênese das "lateritas" podem ser debatidas sob diferentes aspectos. Aqueles onde as
fontes de ferro são externas, envolvendo tanto o enriquecimento por movimento
descendente em solução, como por ação capilar, ou ainda pelo movimento lateral do Fe2;em solução provindo das áreas mais elevadas da paisagem e finalmente, o enriquecimento
pela flutuação do lençol freático. Esse último "é a hipótese mais amplamente aceita de
enriquecimento de ferro de fontes externas" (Sivarajasingham et al., 1962, p.47). Os
autores também consideram o desenvolvimento das "lateritas" em locais sem o
enriquecimento de fontes externas, originando as chamadas lateritas residuais.
Atualmente "parece pouco duvidoso que lateritas são essencialmente acumulações
residuais de materiais quimicamente resistentes" (McFarlane, 1983, p. 22), no entanto
"muitas são claramente afetadas em maior grau pelo enriquecimento de fontes externas"
(Sivarajasingham et aI., 1962, p.45). Indubitavelmente, a formação de ferricretes e
materiais relacionados por mecanismo de deposição local de ferro no estreito limite de
oscilação do lençol é amplamente defendido por muitos autores, como pode ser
observado nos trabalhos recentes de Anjos et aI. (1995), Bigarella et al. (1996), Bourman
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(1993), Bourman et alo (1987), Goldbery & Beyth (1984), King et aI. (1990), Pedro &
MeU! (1982) e Wright et alo (1992), embora o influxo lateral do elemento em solução
esteja intimamente associado (Bigarella, et al., 1996). Este é responsável pelo constante
suprimento de Fe2+ às porções inferiores da paisagem (Maignien, 1966), descarregando
no lençol freático e precipitando o Fe3+ em sua superficie, dando origem à maioria dos
ferricretes e "lateritas" localizados nessas porções relativamente baixas da paisagem
(Bigarella et al., 1996; Bourman, 1993; Bourman et alo 1987 e McFarlane, 1983). Assim,
qualquer que seja a fonte, o ferro parece ser mais comumente depositado na porção
superior do lençol freático, onde se tem lugar a oxidação dos compostos ferrosos em
férricos (Bigarella, et aI., 1996).
Um trabalho relativamente recente tem enfatizado como o movimento vertical do
ferro em solução desenvolve um importante papel na formação de ferricretes. Mann &
Ollier (1985) debatendo sobre esse assunto, sugerem que a constante associação entre
ferricretes e zonas pálidas envolvem mecanismos de difusão química na gênese desses
materiais. Segundo os autores, a zona pálida desenvolve concomitantemente ao ferricrete,
fornecendo Fe2+ por difusão química e precipitando na forma de Fe3+ quando o elemento
alcança uma zona de oxidação na superficie do lençol. "No entanto, o movimento
ascendente do Fe2+ como resultado da difusão iônica ainda permanece especulativo"
(Thomas, 1994, p. 99) e como enfatiza Ollier (1991, p.171): "conceitos que são baseados
no simples processo vertical e ignora o movimento lateral do ferro que é
quantitativamente mais importante, são improváveis ter sucesso na explicação da gênese
dos ferricretes e sua relação com a evolução da paisagem". Essas assertivas divergem do
movimento ascendente do ferro como a principal fonte do elemento na gênese de
ferricretes, fato também enfatizado em outros trabalhos, como demonstrado abaixo.
A relação entre zona pálida e formação de "laterita" é amplamente discutida por
McFarlane (1976 e 1983). A autora considera que a coexistência entre ambos os
horizontes nos perfis de intemperismo "é o maior responsável pela evidência
circunstancial que fomenta a teoria de formação de laterita como um precipitado"
(McFarlane, 1976, p. 57). Segundo essa teoria, a acumulação do ferro na "laterita" é
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originária da zona pálida, precipitando quando o elemento alcança condições oxidantes
próximo à superficie do lençol. No entanto, proporciona um excelente sumário das razões
para a rejeição de uma possível origem das lateritas por precipitação. Dentre as principais
objeções podemos destacar:
a) onde zonas pálidas e lateritas coexistem, não há uma consistente relação
direta entre grau de desenvolvimento da zona pálida e laterita;
b) há numerosas ocorrências de lateritas formadas in situ diretamente sobre a
rocha;
Vários trabalhos tem sugerido que a origem do ferro na formação de ferricretes e
Ulateritas" pode ser proveniente do desmantelamento de velhas couraças. O ferro
dissolvido durante esse processo, move-se tanto lateral, depositando nas porções
inferiores da paisagem, como verticalmente, originando materiais ferruginosos jovens e
macios, abaixo de couraças mais evoluídas e hematíticas (Alexander & Cady, 1962;
Ambrosi & Nahon, 1986; Beauvais et aI., 1990; Beauvais & Tardy, 1991; Beauvais &
Tardy, 1993; Fôlster et al., 1971; King et al., 1990; Maignien, 1966; McFarlane, 1976;
Sivarajasingham et al., 1962; Tardy, 1992; Tardy & Nahon, 1985 e Tardy et al., 1988).
A mobilidade do ferro, sua concentração e segregação originando extensas
coberturas com ferricretes estão intimamente associados ao comportamento do elemento
nos pedoambientes. Sua imobilização nas regiões tropicais se dá principalmente nas
formas de goetita e hematita, minerais de baixa solubilidade em condições normais de pH
e Eh dominantes na maioria dos solos oxidados. No entanto, a dissolução desses óxidos
de Fe3+ é possível em ambientes redutores, onde e quando o O2 toma-se deficiente devido
a atividade microbiana. O ferro divalente fonnado pode ser oxidado in situ ou pode ser
transportado a grandes distâncias e reoxidado sob um novo ambiente. Assim, o elemento
pode submeter-se a variáveis períodos de imobilização e mobilização dependendo dos
valores de pH e Eh prevalecentes nos pedoambientes. Esses processos condicionam
padrões diferenciados de distribuição espacial do ferro em diferentes escalas, seja dentro
de um agregado, um horizonte ou ainda dentro de um perfil de solo ou mesmo a nível de
paisagem (Schwertmann & Taylor, 1989), e são responsáveis pela formação de ferricretes
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e materiais relacionados, distribuídos em grandes extensões nas paIsagens tropicais.
Associado à mobilidade do ferro nos solos, sua concentração e precipitação na forma de
mosqueados, nódulos e concreções constituem os processos básicos na elucidação dos
mecanismos envolvidos na gênese dos feITÍcretes.

2.6. Gênese dos ferricretes
Mecanismos de desenvolvimento de "lateritas", ferricretes, nódulos e concreções
tem sido estudado e interpretado por vários autores. Dentre eles destacam-se: Ambrosi et
aI. (1986), Beauvais & Tardy (1991), Bellinfante et aI. (1970), Bocquier et aI. (1982),
Chauvel et aI. (1982), Drosdoff & Nikiforoff (1940), Muller & Bocquier (1986), Nahon
(1976), Nahon (1986), Nahon (1991) e Tardy e Nahon (1985).
Nahon (1986) definiu detalhadamente estágios de decomposição da rocha e
formação de uma nova matriz pedológica como processos evolutivos na gênese dos
feITÍcretes. Para o autor, esse termo caracteriza materiais essencialmente pedogenéticos,
ou seja, de natureza residual, formados sob condições tropicais úmidas com estações
contrastantes. Como etapa inicial, salienta o autor, é possível reconhecer a substituição
pseudomórfica dos minerais da rocha por uma assembléia ferruginosa. Esse processo é
principalmente importante quando a rocha é rica em minerais primários ferruginosos
(Nahon, 1986), embora o elemento esteja presente em quase todos os tipos de rochas
(Thomas, 1994). Associado à formação de manchas ferruginosas, foram observadas as
seguintes mudanças a medida que se aproxima da superficie do perfil:
I) corrosão, fissuração e deslocamento do quartzo quando a rocha é
reorganizada em uma matriz argilosa;
2) diminuição dos cristais de caulinita com o aumento da substituição do Fe3+
nas folhas octaedrais;
3) aumento da adsorção e segregação de hidróxidos de Fe203 com o aumento do
mosqueamento e posterior aparecimento de grandes segregações.
Esses processos levam a formação do que se tem reconhecido na literatura como
"camada argilosa mosqueada" ou "horizonte mosqueado", a qual evolui para formar
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ferricretes após repetidos incrementos de Fe203 (Ambrosi & Nahon, 1986; McFarlane,
1976; Nahon, 1986; Nahon, 1991; Tardy & Nahon, 1985 e Thomas, 1994). A

transferência do ferro se dá pela redução local do Fe3+ que move em solução corno Fe2~,
gradualmente removendo-o do saprolito circundante, o qual torna esbranquiçado e
sujeito a perdas de caulinita por lixiviação e dispersão. O progresso do intemperismo é
petrograficamente expresso por um aumento da porosidade, inicialmente corno
microporos nos primeiros estágios e posteriormente, urna extensa trama de macroporos
se desenvolve. Esses podem tornar-se sítios de preenchimento, principalmente de
caulinita secundária a qual pode endurecer devido à influxos de Fe2+ oriundos das zonas
vizinhas que sofreram depleção do elemento. Quartzo fino, é apontado por Nahon (1976)
e Nahon (1986) corno outro material comum de preenchimento dos macroporos,
movendo-se juntamente com a caulinita. A oxidação e segregação do ferro se dá
inicialmente na forma de materiais pouco cristalinos que posteriormente evoluem para
nódulos duros e bem cristalinizados.
Vários trabalhos tem enfatizado mecanismos de evolução pedogenéticos corno
responsáveis pelo desenvolvimento de uma macroporosidade no saprolito e seu posterior
preenchimento, caracterizando os processos iniciais na formação de nódulos e concreções
ferruginosas. Bellinfante et aI. (1970, p. 482) sugerem que a "concreção começa a se
formar em urna fenda onde acumula plasma iluvial orientado". Ali se produzem
fenômenos de óxido-redução devido à variações estacionais de água no solo. Esses
fenômenos provocam a precipitação dos óxidos de ferro e manganês, os quais são
adsorvidos pelo plasma argiloso, formando um conjunto compacto associado aos grãos
de quartzo, seja devido à desidratação, seja pela cristalinização desses óxidos durante o
período seco. A concreção aumenta de tamanho em etapas sucessivas até o sistema não
mais constituir um sistema óxido-redutor, terminando o que o autor denominou de
"período de crescimento". Outros autores tem verificado a associação de plasma iluviado
com materíais ferruginosos.

Chauvel

(1979)

observa

que ferriargilans

estão

freqüentemente associados às superficies das glébulas. O autor sugere que a alimentação
e crescimento dessas glébulas é atribuído à vinda de óxidos de ferro transportados
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juntamente com argila, depositando sob a forma de cutãs. Posteriormente ocorre a
segregação seguida de uma dissociação entre a caulinita, localizada na parte externa em
contato com o vazio, e o ferro, em contato com as glébulas. O processo final é a
imobilização dos cutãs, agora predominantemente férricos, na proximidade das glébulas,
promovendo seu crescimento. Considerações sobre transferência de soluções na forma de
cutãs e acumulações por lessivagem no desenvolvimento e formação perfis "lateriticos"
são discutidas por Bocquier et alo (1982).
Tardy & Nahon (1985) estudando os mecanismos envolvidos na formação de
concreções, sugerem que duas grandes pedoturbações afetam a formação de
mosqueados. Primeiro, o saprolito é invadido por uma trama de canais e poros tubulares
de diâmetro centimétrico, nos quais tanto caulinita detrital como neoformada podem
acumular. Posteriormente ferro é mobilizado, proveniente da lixiviação das áreas
localizadas em tomo de outros poros de grande tamanho (milimétricos) e concentram nas
áreas ricas em argila, dando origem aos mosqueados que são os precursores das
concreções. Progressivamente, a caulinita secundária acumulada nos poros tubulares de
grande tamanho é enriquecida em ferro, onde precipita na forma de hematita. Segundo os
autores, a precipitação desse mineral se dá nos poros de menor tamanho «<O,lmm)
devido tanto a presença de soluções supersaturadas de ferro, como a baixa atividade da
água nesses poros. Assim, "um dos mais remarcáveis fatos no processo de formação dos
ferricretes é que o ferro é lixiviado dos poros de grande tamanho e acumula nos poros de
pequeno tamanho, isto é, move da areia para a argila" (Tardy & Nahon, 1985, p. 880). A
precipitação do elemento se dá inicialmente na forma de goetita, quando a atividade da
água é elevada nos poros de maior tamanho e saturados em ferro. Nessas condições,
próximo ao nível do lençol freático, mosqueado é formado e portanto constituído
principalmente de goetita. A medida que aproxima-se da superficie do perfil, onde
condições oxidantes prevalecem, goetita dá lugar a hematita, precipitando nos poros de
menor tamanho onde a atividade da água é baixa, dando origem a concreções
endurecidas. Assim, no horizonte mosqueado argiloso, o qual não se encontra
permanentemente úmido, a distribuição da porosidade desenvolve um importante papel
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na distribuição desses minerais de ferro e "quando mosqueado evolui para concreção,
hematita substitui goetita". (Tardy & Nahon, 1985, p. 872). Interpretações similares
podem ser observadas no trabalho de Ambrosi & Nahon (1986), no entanto, consideram
um enriquecimento absoluto de ferro na gênese do horizonte argiloso mosqueado.
Segundo os autores, essa acumulação absoluta origina-se ou da destruição química da
superficie de velhos ferricretes ou da perda de ferro dos perfis de intemperismo situados
na porção superior da vertente.
Uma relação geral entre a precipitação da hematita como nódulos e concreções e
a destruição de caulinita tem sido documentado por vários autores, embora diferentes
mecanismos estejam envolvidos (Ambrosi & Nahon, 1986; Ambrosi et ai., 1986; Muller
& Bocquier, 1986; Nahon, 1976; Nahon et al., 1977 e Tardy & Nahon, 1985). O máximo
de formação desses materiais é alcançado nos nódulos e concreções de coloração
avermelhada, dominantemente hematíticos, onde a caulinita é quase totalmente dissolvida
(Ambrosi & Nahon, 1986). Isso ocorre devido a liberação de prótons durante a
precipitação dos óxidos de ferro a partir de soluções enriquecidas no elemento. Esses
prótons atuam como agentes corrosivos dissolvendo os cristais de caulinita da matriz
nodular, liberando seus componentes solúveis, aluminio e sílica (Ambrosi et al., 1986).
Parte do alumínio toma-se componente da Al-hematita com 4 a 15 moI % de Ah03. No
entanto, a maior parte do alumínio e sílica liberados, migram a curtas distâncias e
reprecipitam como uma nova geração de caulinita, entupindo alguns dos poros existentes
na matriz argilosa situada entre ou abaixo dos nódulos. Nestes poros preenchidos, ferro
pode concentrar-se novamente como hematita, reiniciando o mecanismo (Nahon, 1991).
Beauvais & Tardy (1991) comentando sobre a formação e degradação de
couraças ferruginosas, argumentam que a destruição desses materiais corresponde a
desestabilização por hidratação da associação entre a caulinita remanescente e hematita,
estáveis em meio pouco hidratado e oxigenado. Assim, os autores complementam que a
degradação da couraça resulta da hidratação da hematita e de sua transformação em
goetita, e em certos casos, da caulinita em gibbsita, originando os horizontes cascalhentos
constituídos basicamente de pisolitos, amplamente distribuído na superficie dos perfis
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ferricretes (Ambrosi & Nahon, 1986; Beauvais & Tardy, 1991; Roquin, 1990 e Tardy,
1993).
Os mecanismos sugeridos acima por Nahon (1986) e Tardy & Nahon (1985)
evidenciam processos pedogenéticos no desenvolvimento dos ferricretes, ou seja, seu
desenvolvimento essencialmente autóctone. Embora Tardy & Roquin (1992, p. 413) e
Roquin et aI. (1990b) relatam que nos últimos 10 anos evidências de ferricretes
autóctones foram acumuladas, argumentando que na "maioria dos casos, quartzo e
minerais resistentes, bem como ferro e alguns elementos traços refletem a composição da
rocha abaixo", numerosos estudos tem-se realizado nas "lateritas" dos baixos níveis
topográficos, as quais são formadas predominantemente por acumulações absolutas de
ferro, caracterizando as chamadas "lateritas" detritais (McFarlane, 1976). Esse caráter
alóctone ou detrital é interpretado por Aleva (1994), McFarlane (1976) e Tardy &
Roquin (1992) como resultado tanto do transporte lateral do ferro em solução,
precipitando em um saprolito litodependente, como formados por transporte mecânico de
materiais, de modo que são completamente independentes da rocha abaixo. No entanto,
McFarlane (1976, p.96) considera que mesmo nas "lateritas" dos baixos niveis
topográficos, as quais são consideradas predominantemente de acumulações absolutas, o
desenvolvimento in situ está freqüentemente associado, de modo que as "lateritas" nessas
posições da vertente "são apenas parcialmente detritais". Evidências de aloctonia podem
ser encontradas nos trabalhos recentes de Alexandre (1991 ), Bourman (1993) e
Debaveye & Dapper (1987). Esses autores tem referido unícamente ao transporte
mecânico de materiais ferruginosos provenientes da erosão fisica, transporte e deposição
de ferricretes pré-existentes nos altos níveis da paisagem e depositados nos seus niveis
inferiores. Esses materiais podem posteriormente submeter-se a influxos laterais de ferro
para formar carapaças contínuas através da recimentação das glébulas individuais
(Sivarajasingham et al., 1962 e McFarlane, 1976).
As considerações acima correspondem a algumas das mais recentes interpretações
dos mecanismos envolvidos na gênese dos ferricretes. Todas elas evidenciam o papel
preponderante dos processos de lixiviação e acréscimo de matéria mineral, e objetivam
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elucidar "as causas da mobilização e concentração dos óxidos de ferro", processos "que
ainda não foram suficientemente exploradas" nos estudos da gênese desses materiais,
conforme já fora enunciado por Drosdoff & Nikiforoff (1940, p. 341).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Caracterização do meio fisico
3.1.1. Localização, geologia, geomorfologia, clima e vegetação
O estudo foi conduzido nas proximidades da Estação Experimental de Pindorama
do Instituto Agronômico (IAC), região sul do município de Pindorama (SP). Localiza-se
entre as coordenadas 21°13' de latitude sul e 48°56' de longitude oeste, com altitude
média variando de 498 a 594 metros. A Figura 1 apresenta a localização da área estudada
no Estado de São Paulo e em relação à Estação Experimental de Pindorama.
De acordo com o mapa geológico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT (1981a) esta área situa-se na região mapeada como Grupo
Bauru, formação Adamantina (Figura 2). Essa formação ocorre por vasta extensão no
noroeste do Estado de São Paulo e caracteriza-se por apresentar bancos de arenitos de
granulação fina a muito fina, alternados com lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, sendo
comuns a ocorrência de seixos de argilito, cimento e nódulos carbonáticos (Soares et aI.,
1980).
Geomorfologicamente a região

em questão

está inserida na Província

Geomorfológica do Planalto Ocidental do Estado de São Paulo (IPT, 1981b) (Figura 3),
caracterizado por um relevo regional suave, levemente ondulado, monótono, com
predomínio de colinas e morrotes. Destacam-se platôs residuais, sustentados por rochas
areniticas do Grupo Bauru. Esses platôs foram cartografados e definidos em quatro
zonas, sendo que a área estudada localiza-se próximo ao Planalto de Catanduva, formado
basicamente por erosão diferencial e que fez destacarem-se os maciços rochosos de forte
cimentação carbonática. Lepsch & Valadares (1976) caracterizaram o relevo da Estação
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Experimental de Pindorama como ondulado nas partes mais elevadas da paIsagem,
passando a suave-ondulado nas altitudes menores, sendo que a maior parte dos declives
está compreendida entre 2 e 10%, havendo pequenas áreas quase planas (0-2% de
declive) nos topos das elevações e nas várzeas, e algumas com declives entre 10 e 20%
próximas a certos cursos d'água. A Figura 4 mostra uma fotomontagem, possibilitando
uma visão geral da área estudada
O clima enquadra-se no tipo Aw, conforme a classificação de Kóppen, definido
como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno, com precipitação
média anual de 1390,3 mm. A temperatura média dos três meses de verão (dezembro,
janeiro e fevereiro) situa-se na faixa de 24,0°C e de 19,5°C a média dos três meses de
inverno (junho, julho e agosto).
O balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955) como pode ser verificado na
Figura 5, indica que os meses de julho, agosto e setembro são os mais secos e um
considerável excedente hídrico ocorre principalmente nos meses de dezembro à março.
Observando os remanescentes florestais existentes na Estação e áreas vizinhas,
Sparovek (1993) designou essa vegetação de Floresta Mesófila Sernidecídua que se
caracteriza por apresentar um dossel irregular e não perfeitamente contínuo entre 15-20
metros de altura, com a presença de árvores de até 25 a 30 metros e deciduidade
concentrada na estação seca em aproximadamente 20% das espécies.
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Figura 2. Distribuição do Grupo Bauru, formação Itaqueri e correlatas
no Estado de São Paulo. Fonte: IPT (l981a) .
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Figura 3. Províncias Geomorfológicas do Estado de São Paulo.
Fonte: Oliveira e Menk (1984).
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3.1.2. Solos
A Figura 6 apresenta as Unidades de solos delimitadas no Levantamento
Pedológico Detalhado da Estação Experimental de Pindorama (Lepsch & Valadares,
1976). As Unidades Concreção (Co), Pindorama (Pi) e Serrinha (Se) localizam-se
próximo a área escolhida para este estudo, as quais serão brevemente descritas conforme
os autores e classificados segundo Camargo et aI. (1987).
Unidade Pindorama (Pi): Solos profundos, bem desenvolvidos, bem drenados e
eutróficos. Apresentam horizontes A e E com aproximadamente 30 a 45 cm de espessura
sobre horizonte argílico. Foi classificado como Solos Podzolizados de Lins e Marília,
variação Marília conforme Comissão de Solos (1960) e atualmente são classificados
como Podzólico Vermelho-Amarelo Tb Eutrófico Abrupto A moderado textura
arenosa/média.
Unidade Serrinha (Se): São solos profundos, bem desenvolvidos e bem
drenados, eutróficos. Apresentam horizontes A e E com normalmente 50 a 60 cm de
espessura, textura arenosa fina e cor bruna ou bruno-avermelhada sobre horizonte
argílico. Classificado segundo Comissão de Solos (1960) como Solos Podzolizados de
Lins e Marília, variação Marília. Atualmente são classificados como Podzólico VermelhoAmarelo Tb Eutrófico Abrupto A moderado, textura arenosa/média. Portanto, difere da
Unidade anterior pela espessura dos horizontes A+E.
Unidade Concreção (Co): Solos moderadamente profundos, moderadamente
desenvolvidos e moderadamente drenados. Apresentam horizontes A e E de espessura
variáveis, de textura arenosa fina sobre horizonte argílico e uma camada de concreções
ferruginosas de 15 a 30 cm de espessura, localizadas ou logo abaixo do horizonte A ou
no interior do horizonte argílico. O arenito decomposto aparece à profundidade entre 150
a 200 cm. Classificação atual: Plintos solo Pétrico moderadamente drenado Tb Distrófico
A moderado textura arenosa/média.
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3.2. Trabalho de campo.

O trabalho de campo consistiu no estabelecimento do segmento de vertente com
ocorrência de feições ferruginosas, abertura de trincheiras e amostragem dos diferentes
horizontes nos perfis estudados, bem como no detalhamento desse segmento através do
procedimento de análise estrutural da cobertura pedológica.

3.2.1. Estabelecimento do segmento de vertente

Após percorrer toda a área da Estação Experimental de Pindorama delimitada no
mapa de solos como Unidade Concreção (Figura 6), bem como as propriedades rurais
confrontantes, com auxílio de um trado e enxadão foi identificado o segmento de vertente
que melhor caracterizava as diferentes classes de solo com ocorrências expressivas e
representativas das feições ferruginosas. As Figuras 6 e 7 mostram a localização da área
estudada em relação à Estação Experimental de Pindorama e evidenciam a posição do
segmento no sopé da vertente e em uma propriedade confrontante à Estação.

INSTITUTO AGRONÔMICO
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PINDORAMA

"

Figwí'l 6. Mapa de solos da Estação Experimental de Pindorama e localização da seqüência estudada em uma propriedade confrontante à Estação.
Fonte: Lepsch & Valadares (1976)
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3.2.2. Abertura de trincheiras e amostragem de solos

Conhecido o segmento da vertente, foram abertas 3 trincheiras. A localização
dessas no sopé da vertente foram definidas após tradagens preliminares, possibilitando a
identificação expedita da variação lateral dos horizontes seguindo metodologia proposta
por Boulet et alo (1982). Parâmetros como a espessura do horizonte ferricrete, tipos de
horizontes acima da couraça, bem como a presença de mosqueados, definiram as
posições dos perfis estudados.
Nas trincheiras foram realizadas descrições morfológicas seguindo as normas do
Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (Lemos & Santos, 1996), coletadas
amostras deformadas para análises granulométricas, químicas e mineralógicas, bem como
amostras indeformadas e orientadas para análise micromorfológica.

3.2.3. Análise estrutural do segmento de vertente

Para maior detalhamento do segmento de vertente foi realizado um estudo
bidimensional da configuração lateral dos diferentes horizontes seguindo uma etapa da
metodologia de análise estrutural proposta por Boulet et alo (1982). A Figura 8 mostra o
segmento de vertente estudado com a localização dos perfis P 1, P2 e P3 . O
desaparecimento das feições ferruginosas a montante dos perfis estabeleceu o limite
superior do segmento estudado e seu limite inferior é a trincheira 3, onde mosqueados
constituem as únicas feições ferruginosas. Comparou-se a morfologia dos horizontes
dentro do segmento e a partir dessas observações, desenhou-se em papel milimetrado
toda a seqüência vertical e lateral desses horizontes, permitindo a visualização de todo
segmento em corte longitudinal.

.-..

e

--

LEGENDA

~

~

Horizonte A + E

.....

"..;::

Horizonte Bt

<

Horizonte F (ferricrete)
Horizonte Cr (saprolito)
Rocha (R)
P

o

20

40

60

80

100

120

140

Perfis

160

200
180
Distância (m)

Figura 8. Representação esquemática do segmento de vertente estudado com a localização
dos perfis Pl , P2 e P3 e distribuição lateral e vertical dos diferentes horizontes.

+:>

0\

47

3.3. Procedimento de laboratório
No laboratório as amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas com um
martelo de borracha e passadas em peneira na. 1O (malha de 2mm), obtendo a fração terra
fina seca ao ar (TFSA) onde foram realizadas as análises granulométricas. As amostras de
solo utilizadas para as análises químicas e mineralógicas foram posteriormente passadas
em peneira n°·18 (malha de lmm) para a remoção de glébulas decimilimétricas.
Amostras

provenientes dos

horizontes

ferricrete

foram

submetidas

ao

peneiramento por via úmida em peneira n°·lO para separar as glébulas da matriz
interglebular. Posteriormente, as glébulas foram individualmente escovadas em água
corrente para remoção do solo aderido, secas ao ar, trituradas em moinho mecânico e
passadas em peneira na. 10. O solo do horizonte ferricrete (matriz interglebular) foi seco
ao ar, sendo parte destinado a determinação granulométrica (peneira na. 10) e parte
passado em peneira n°·18 para as determinações químicas e mineralógicas. Apenas o
horizonte plíntico do perfil P2 foi submetido aos procedimentos convencionais de
preparo das amostras, ou seja, as glébulas e matriz foram homogeneizadas com martelo
de borracha e passadas em peneira.

3.3.1. Análises Físicas
a) Análises granulométricas
A distribuição dos separados do solo na fração menor que 2mm (TFSA) foi
determinada pelo método da pipeta conforme recomendações de Camargo et aI. (1986).
Para tal, amostras de 10 g foram agitadas por 16 horas com hexametafosfato de sódio e
hidróxido de sódio como agentes dispersantes.

3.3.2. Análises Químicas
Os procedimentos analíticos realizados para as determinações das análises
pedológicas de rotina e elementos totais das amostras foram os mesmos utilizados nos
laboratórios do Departamento de Ciência do Solo da ESALQIUSP e estão descritos
abaixo:
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3.3.2.1. Análises químicas de rotina
Essas determinações seguIram as metodologias recomendadas por Raij et aI.
(1987).
Para determinação da reação do solo foram medidos pH em H20, em KCl IN e
em CaCh O,OlM. A matéria orgânica foi determinada após oxidação com dicromato de
potássio e titulação com sulfato ferroso amoniacal. Para a determinação do alumínio
trocável, utilizou-se KCI IN corno solução extratora. A acidez potencial (H+AI) foi
obtida após extração com acetado de cálcio IN a pH 7,0. Cálcio, magnésio, potássio
trocáveis e fósforo foram determinados pelo método da resina de troca iônica.

3.3.2.2. Elementos Totais (Ataque Sulfúrico)
a) Obtenção dos extratos ácido e alcalino
Para as determinações das análises químícas totais através do ataque sulfúrico foi
utilizado a metodologia preconizada por Vettori (1969) com algumas modificações
proposta por Raij & Valadares (1974), seguindo os procedimentos realizados nos
laboratórios da ESALQIUSP.
Amostra de 1000 mg de solo foram transferidas para um tubo digestor,
adicionados 20 ml de solução de ácido sulfúrico 18 N e deixado ferver durante meia hora
em bloco digestor. Após digestão ácida procedeu-se a filtragem, recebendo todo o
filtrado em balão volumétrico de 250 ml e transferido todo o material sólido para papel
de filtro. O resíduo foi lavado várias vezes com água e completou-se o volume dos balões
volumétricos com água desionizada. Os balões continham o extrato do ataque sulfúrico
(extrato ácido) o qual foi utilizado para as determinações totais de alumínio (AI), ferro
(Fe), titânio (Ti) e manganês (Mn).
O resíduo do papel de filtro foi transferido na sua totalidade para erlemmeyer com
o auxílio de uma pisseta e a seguir adicionados aproximadamente 150 ml de água
desionizada e 4 mI de NaOH a 30%. Seqüencialmente foram fervidos durante 1 minuto,
deixados esfriar e passados para um balão volumétrico de 250 mI., completado o volume,
homegeneizado e filtrado com papel de filtro faixa azul. O filtrado (extrato alcalino) foi
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acondicionado em recipiente de plástico, o qual foi utilizado para a detenninação de
silício total (Si).

3.3.2.3. Dissoluções Seletivas
As detenninações de ferro, aluminio e manganês livres e amorfos, bem como as
formas de ferro extraíveis com pirofosfato foram determinadas segundo o "Manual for
Soil and Water Analysis" editado por Buurman et alo (1996). Para as detenninações de
ferro e manganês facilmente redutíveis utilizou-se a metodologia proposta por (Gambrell,
1996). Todos os elementos foram medidos em espectrofotômetro de absorção atômica.

a) Ferro, alumínio e manganês livres
Compostos de ferro, aluminio e manganês livres, tais como goetita, gibbsita e
birnessita, são extraídos após a redução dos elementos em meio tampão de citrato e
ditionito (DC). Esse método é denominado método de "Holmgren" (Buurman et aI.
1996):

b) Ferro e alumínio amorfos
Os compostos de ferro, aluminio e manganês amorfos foram extraídos em solução
ácida de oxalato após agitação no escuro durante 4 horas.

c) Ferro extraível com pirofosfato
O ferro associado a matéria orgânica nos solos é extraído em solução de
pirofosfato de sódio em meio alcalino (pH > 9), conforme metodologia proposta por
Buurman et aI. (1996). Após agitação durante toda a noite, foram transferidos
aproximadamente 25 mI da amostra para tubos de centrífuga de 50 mI, centrifugado em
ultracentrífuga a 20.000 rpm durante 30 minutos e posteriormente passados em papel
filtro faixa azul.
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d) Ferro e manganês facilmente redutíveis

Para esta detenninação utilizou-se o método da "Hidroxilamina" descrito por
Gambrell (1996).

3.3.3. Análises mineralógicas
a) Mineralogia da fração argila desferrificada

Todo o preparo e tratamento das amostras para a determinação da composição
das frações argila desferrificada foram feitos de acordo com Jackson (1969).
As amostras de argila desferrificada foram saturadas com KCI e MgClz. As
amostras saturadas com potássio foram transferidas com espátula e orientadas em lâminas
de vidro (3 x 4 cm). Após secagem foram irradiadas a temperatura ambiente e
posteriormente aquecidas a 350°C durante 2 horas em mufla, resfriadas e novamente
irradiadas. O último procedimento para as amostras saturadas em K foi o aquecimento
das lâminas à 550°C durante 2 horas com posterior irradiação no difratômetro de raio X.
As amostras saturadas com Mg foram transferidas para lâminas (amostra

orientada) e receberam os seguintes tratamentos: (1) secagem à temperatura ambiente e
irradiação; (2) a mesma lâmina sofreu glicolação (etileno-glicol a 10%) e irradiação.
Os difrato gramas de raio X foram obtidos com tubo ânodo de cobre com filtro de
níquel e a unidade de força operando com 40 KV e 20 mÁ. A irradiação para os
diferentes tratamentos foi de 3° aos 30° 29.
A caulinita foi identificada por seus picos de difração a 7,14 - 7,29 A e 3,49- 3,53
~.

A, os quais desapareceram pelo aquecimento a 550°C; a gibbsita, por seu pico a 4,85 A
que desaparece a 350°C; a mica, por seu pico de difração ao redor de 10 A, por não
sofrer expansão com a solvatação quando tratada com etileno-glicol, e também por
continuar presente na amostra após o aquecimento a 550°C. Esses procedimentos
seguem sugestões de Brown (1961).
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b) Mineralogia dos óxidos de ferro

Para a caracterização mineralógica dos óxidos de ferro procedeu-se a
metodologia descrita por Norrish & Taylor (1961) a qual foi modificada por Kámpf &
Schwertmann (1982).
Inicialmente a fração argila foi separada utilizando NaOH 0,01 M com agente
dispersante e tendo como base o princípio da lei de Stokes. Após o tempo de
sedimentação adequado, a suspensão foi sifonada para cadinhos de porcelana e secas em
estufa a 60°C. A argila seca foi moída em almofariz e passada na peneira de 0,210 mm.
A concentração dos óxidos de ferro na fração argila foi realizada utilizando-se
NaOH 5M a quente. Um grama da argila foi transferida para copos altos de aço
inoxidável e 100 ml de NaOH 5M foram adicionados. A seguir a suspensão foi fervida a
105°C em chapa quente durante 1 hora, promovendo a completa remoção da caulinita e
gibbsita da amostra. As amostras foram resfriadas em água corrente, centrifugadas (2000
rpm durante 5 min) e o sobrenadante descartado. Os resíduos foram seqüencialmente
lavados com NaOH 5M, HCI 0,5M (para dissolver a sodalita),

~)2C03

(para remover

o excesso de Na) e duas vezes com água destilada. Esses resíduos foram colocados em
cadinhos e secos em estufa a 110°C pelo menos durante 12 horas para remover o excesso
de NHt e C03 . A seguir foram transferidos e moídos em almofariz e posteriormente
peneirados.
Os óxidos de ferro concentrados foram analisados por difratometria de raios X
(DRX). O difratômetro, equipado com tudo de cobalto e filtro de ferro, foi operado com
26 mA e 36 KV, sendo a lâmina montada em pó (não orientada) com 30% de quartzo
finamente moído, recebendo uma suave prensagem com papel-filtro. O acréscimo do
quartzo em cada amostra foi utilizado para corrigir os valores das posições dos picos da
hematita e goetita no cálculo da substituição isomórfica por alumínio nesses minerais,
seguindo recomendações de Netto (1996).
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b.I) Estimativa da substituição isomórfica na hematita (Hm) e goetita (Gt)
A substituição isomórfica dos óxidos de ferro foram determinados tanto por
difração de raio X como através de métodos químicos.

b.1.1.) Determinação da substituição isomórfica por difratometria de raio X
A substituição isomórfica por alumínio dentro das estruturas da Hm e Gt foram

determinadas utilizando-se equações publicadas que relacionam o parâmetro unidade da
cela (posição do pico obtidos por DRX) ao conteúdo de Al. Para Hm, a equação
desenvolvida por Schwertmann et alo (1979) foi escolhida, na qual a dimensão da cela
unitária ao foi obtida ou da posição do pico d(llO) ou do pico d(3ooh segundo a equação:

AI = 3.076,8 - 610,7

x

ao

onde
Al = substituição isomórfica por A1 em moI %

ao = d (110) X 2, ou ao= d (300) x

3,464

e em que
d

(110)

= espaçamento interplanar para Hm 110 em Â

d (300) = espaçamento interplanar para Hm 300 em Â

A porcentagem de substituição isomórfica da Gt foi determinada segundo Schulze

(1982), quem calculou a dimensão

Co

da cela unitária da goetita usando as posições dos

picos d(llo) e d(1l1). Então:

AI = 1730 - 572 x co, sendo
Co

2

2 ·0,5

= [(1/d(lll)) -(l/d/llo)]
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em que
Al = substituição isomórfica por AI em moI %
Co = dimensão c da cela unitária da Gt
d (lll) = espaçamento interplanar para a Gt 111 em A
d (110) = espaçamento interplanar para a Gt 110 em A

b.1.2) Determinação da substituição isomórfica através de métodos químicos
Foram utilizadas duas equações que consideram os valores de ferro e alumínio
extraídos com DC e oxalato-oxálico. A primeira foi desenvolvida por Guillet & Jeanroy
(1993) e utilizada Barrai (1987), quem obteve uma boa correlação com os valores
obtidos por difratometria de raios X para amostras predomínantemente goetíticas. Essa
equação refere-se apenas a substituição isomórfica na goetita e é representada por:

AI =

(Ala -AIJ/27xIOO
(Al d -AIJ/27 + (Fe a -FeJ/55,8

em que
Al = substituição isomórfica por AI na goetita em moI %
Ald e F ed = alunúnio e ferro extraidos com DC
Alo e Feo = alumínio e ferro extraídos com o reagente oxalato-oxálico

A segunda equação foi obtida do trabalho de Shadfan et aI. (1985). Esses autores
determinaram o conteúdo de alunúnio na estrutura dos óxidos de ferro através da
seguinte equação, porém, não discriminando o tipo de óxido:
AI

= Ald -Alo xl00
Al(d_o) + Fe(d_o)

onde
Al = substituição isomórfica por AI nos óxidos de ferro (Hm + Gt)
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b.2) Cálculo da relação R (Hmmm + Gt)
A relação R foi estimada com base nas áreas dos picos da Hm e Gt. A fórmula
utilizada para cálculo foi sugerida por Resende et aI. (1987) e consta da seguinte
equação:

R

=

Hm
Hm + Gt

=1

+(

AGt llo
+
AHml 04 x 0,708

1)

em que
AGt 110 = área sob o pico da Gt 110.
AHm 104 = área sob o pico da Hm 104

b.3) Cálculo dos conteúdos de Hm e Gt
Procedeu-se a estimativa quantitativa da mineralogia dos óxidos de ferro
utilizando-se o método da alocação proposto por Resende et alo (1987), o qual foi
modificado por Netto (1996). Os elementos químicos dos minerais extraídos pelo ataque
sulfurico e ditionito-citrato (De) na fração argila, foram alocados nos minerais
identificados por DRX (NaOH 5M). O Fe2 03 do De foi alocado na Hm e Gt,
considerando a relação R e a substituição isomórfica da Hm e Gt, através das seguintes
equações:

Hm = (R x Fe 203) x 1000 + {[FeGt x (J - R)] + R x FeHm}

e
Gt = [Hm

x

(J - R)] + R

em que
Hm = conteúdo de Hm em glKg

Gt = conteúdo de Gt em g!Kg
Fe203

=

teor fracionaI extraído com De
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R = teor fracional da relação Hm / Hm + Gt
FeGt

=

conteúdo de Fe203 na goetita expresso pela fórmula:

FeGt = _80_*-,(,--1-_x-:....)
89-29*x

FeHm = teor fracional de Fe203 na hematita expresso pela fórmula:

FeHm

= _16_0_*--,(1_-_x~)
160 - 58*x

onde x é a substituição isomórfica de F e por AI em teor fracionaI molar

3.3.4. Análises micromorfológicas

Após descrição morfológica detalhada dos perfis, foram coletadas amostras
indeformadas e orientadas dos principais horizontes e das transições entre eles. Estas
amostras foram secas ao ar e antes da impregnação procedeu-se secagem em estufa a
45°C durante 2 dias para prevenir a permanência de alguma umidade ainda restante. Para
a impregnação, utilizou-se uma mistura em partes iguais de resina poliester P0li1yte e
solvente monômero de estireno, acrescentando algumas gotas de peróxido de metil-etilcetona como catalizador para a polimerização do poliester final (Castro, 1985). Após o
endurecimento, as amostras foram cortadas, coladas em lâminas de vidro para
microscopia e polidas em laminadora até próximo a espessura considerada adequada (30
11m). O polimento final foi feito com pó de carborundum de granulometria cada vez mais
fina, até os grãos de quartzo apresentarem-se em tons amarelado/acinzentados,
parâmetro considerado diagnóstico para a obtenção de uma espessura adequada das
seções delgadas.
As análises micromorfológicas e as fotomicrografias foram realizadas em
fotomicroscópio petrográfico Zeiss no laboratório de micromorfologia do Departamento
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de Ciência do Solo da ESALQIUSP, seguindo os critérios estabelecidos por Brewer
(1976) e compilações realizadas por Castro (1989).

3.3.5. Análises submicroscópicas e microanálise pontual

Amostras indeformadas e selecionadas das glébulas plínticas e petroplínticas
foram submetidas ao exame em microscópio eletrônico de varredura marca JEOL modelo
JSM - T330A equipado com microssonda NORAN modelo TN 500 (Instituto
Astronômico

e

Geofisico

IAGIUSP/São

Paulo).

Para isso,

amostras

de

aproximadamente 1 cm3 foram inicialmente nebulizadas com ouro e paládio e coladas em
uma lâmina de vidro com cola de prata antes de serem introduzidas no tubo de vácuo do
microscópio. A utilização da microanálise pontual foi apenas qualitativa, objetivando
confirmar os minerais no interior das glébulas, os quais foram identificados pelo seu
hábito quando observados no microscópio de varredura, bem como identificar outros
elementos e minerais que as análises precedentes não detectaram.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Morfologia
Foram estudados três perfis, identificados como Pl, P2 e P3, todos localizados no
sopé da vertente (Figura 7). Suas descrições morfológicas encontram-se no APÊNDICE
1, sendo enfatizado neste capítulo apenas os principais atributos pertinentes à melhor
caracterização e aos estudos de gênese dos diferentes horizonte nos perfis. Na Figura 9
estão reproduzidos os perfis PI, P2 e P3 e identificado todos os seus horizontes.

4.1.1. Perfil PI
a) Solo, matriz e saprolito
O perfil PI (Figura 9) foi classificado como Plintossolo Pétrico em alto nível
categórico (Camargo et al., 1987). Nele, observa-se dois exíguos horizontes acima dos
horizontes ferricrete, ambos de textura areia franca. Sua cor varia de 7,5 YR 4/2 (bruno
escuro) no horizonte A para 7,5 YR 4/4 (bruno escuro) no horizonte E. Já nos horizontes
F 1 e F2, sua matriz friável onde as glébulas estão inseridas, é de coloração vermelhoamarelado (5 YR 4/6 ). Dois horizontes ferricretes (FI e F2) foram identificados,
descritos e amostrados. No FI, há uma predominância de glébulas em relação a matriz,
sendo que 80% (volume/volume) do horizonte é predominantemente glebular e os
restantes 20% representam o solo circundante às glébulas (matriz interglebular). No
entanto, para o horizonte F2, a proporção de solo em relação às glébulas é maior. Uma
relação de 40% glébulas/60% solo foi encontrada, como pode ser inferido da Figura 10,
mostrando detalhes desses horizontes no perfil PI. Abaixo dos horizontes glebulares, o
material saprolítico é progressivamente manchado em tons esbranquiçados a medida que
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se aprofunda no perfil. Colorações vermelhas (2,5 YR 4/8) no horizonte Cr são
gradualmente substituídas por manchas cinzas (5YR 611) e amarela-avermelhadas (7,5
YR 6/6) nos horizontes Crg 1 e Crg2, juntamente com o aumento da umídade e
aprofundamento do perfil. A Figura 11 mostra o perfil oposto ao Pl na mesma trincheira,
evidenciando os sinais de hidromorfismo na sua base. Nota-se por esta figura, a presença
de macroporos arredondados com seu entorno esbranquiçado. Segundo Bouma (1983),
nestas condições hidrológicas, os processos de redução podem ocorrer ao longo dos
poros grandes onde o fluxo preferencial de água é responsável pela formação de goetita
em suas paredes, podendo até removê-la quando condições adequadas de Eh são
alcançadas, restando caolinita de coloração clara ao seu redor. A influência do
movimento da água nessa porosidade é estendida a poucos mílímetros do solo
circundante aos poros, proporcionando a morfologia verificada na Figura 11. Uma outra
interpretação é apresentada por Brewer (1976). Segundo o autor, quando a água movese nessa porosidade, as quais não estavam inicialmente saturadas e continham ar, o ferro
mobilizado pode ser posteriormente oxidado a alguma distância dos poros como
quasiferram, originando uma zona gleizada ao redor desses poros. No horizonte Cr
notou-se colorações bruno-forte (7,5YR 5/6) contínuas na superficie dos fragmentos de
areníto semídecomposto, entremeados a material friável. Comparando-se com a cor da
matriz de FI e F2 (5YR 4/8), o matiz mais amarelo na cerosidade sugerem a remoção de
ferro no transporte das argilas da matriz dos horizontes F e deposição na forma de
cerosidade forte e abundante no horizonte abaixo, conforme sugestões de Lepsch et alo
(1977b). Esse fato será detalhado mais adiante.
As classes texturais deste perfil são areia franca nos horizontes A e E, passando
para franco argiloarenosa na matriz das glébulas e permanece com essa mesma textura no
horizonte Cr, sendo que a presença de cerosidade forte e abundante nesse último pode
ser, em parte, devido à mígração de argila. Isso é corroborado pela dimínuição do
conteúdo de argila em profundidade e drástica redução do grau de desenvolvimento e
quantidade de cerosidade, passando para uma textura areia franca no Crg2, embora os
processos de intemperismo da rocha e formação de solos possam originar mínerais na
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fração argila. Talvez, a argiluviação seja o principal mecanismo de enriquecimento em
argila do Cf em relação aos horizontes inferiores, fato que será discutido nas observações
micromorfológicas.
A estrutura é composta de blocos sub angulares e de fraco grau de
desenvolvimento, embora de tamanho pequeno a médio no horizonte A e de médio a
grande no horizonte E.
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P2

P1

P3
Figura 9. Fotografia dos perfis P 1, P2 e P3 mostrando seus diferentes horizontes e
camada.
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Figura 10. Detalhe da transição entre os horizontes FI (petroplíntico) e F2 (plíntico) do
perfil Pl.

Figura 11. Perfil oposto ao Pl na trincheira. Notar sinais de hidromorfismo (alto valor e
baixos croma) na base do perfil.
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b) Glébulas

Cinco

propriedades

macromorfológicas

consideradas

relevantes

para

a

caracterização, diferenciação ou interpretação genética das amostras de ferricrete foram
enfatizadas aqui. Essas propriedades possibilitaram a separação de dois horizontes
ferricretes (FI e F2) na descrição dos perfis PI e P2, conforme sugestões de Lemos &
Santos (1996). A dureza do material, expresso pela sua resistência quando submetido a
esforços com as mãos, é uma medida do grau de cimentação das glébulas e possibilita
identificar seu estágio de desenvolvimento. A estrutura dos ferricretes reflete seu
ambiente de formação e pode servir como uma ferramenta útil nas classificações
genéticas destes materiais (Ibanga, 1980 e McFarlane, 1976). A cor é usada como uma
medida do tipo e forma de ferro nos solos e também, juntamente à atributos como
tamanho e quantidade, podem ser uma ferramenta útil na caracterização, distinção e
interpretação genética entre fácies de ferricretes.
As glébulas do horizonte F 1 foram caracterizadas pela elevada dureza, não
possibilitando serem rompidas com as mãos. Essa dureza resulta em uma resistência dos
ferricretes à penetração radicular, reduzindo a profundidade efetiva dos solos. Isso limita
o desenvolvimento das plantas que se instalam acima desses horizontes, principalmente
quando são maciços e afloram próximo à superficie. No entanto, muitas raízes
conseguem se desenvolver entre as glébulas dos ferricrete pisolíticos ou nodulares,
aprofundando-se e até mesmo nutrindo dessa porção friável do perfil, uma vez que o
desmantelamento desses materiais podem contribuir para o rejuvenescimento dos solos
(Debaveye et al.,

1987), principalmente quando minerais primários facilmente

decomponiveis são constituintes dos ferricretes. A presença comum de raízes fasciculadas
nos horizontes saprolíticos e de uma abundante porosidade biológica com poros muito
pequenos, evidenciam a facilidade, bem como a necessidade das raízes transporem o
horizonte glebular em busca de água e nutrientes.
Ainda, com relação às glébulas do FI, seus diâmetros variam desde milimétricas
(4 mm) a centimétricas (4 cm), com tamanho médio de 1,5 cm. Apresentam-se
predominantemente com formas irregulares, algumas sub arredondadas e mais raramente
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esféricas. Suas cores são vermelho-acinzentado (10 R 4/4), geralmente com um córtex

°

milimétrico de cor vermelho-escuro-acizentado (1 R 3/6) e eventualmente bruno-forte
(7,5 YR 5/8). Esses tons amarelados também estão freqüentemente presentes no interior
das glébulas, dispersos em manchas irregulares. Englobam a classe dos ferricretes
nodulares descritos por Bourman (1993), devido ao fato de não apresentarem bordas
múltiplas e portanto, são nódulos na concepção de Brewer (1976) e Tardy (1993).
Correspondem à petroplintita devido constituírem um material rígido (Curi et al., 1993),
a fase esquelética da FAO (1994) pelo fato de material nodular não apresentar-se
continuamente cimentado; bem como à definição de couraça, conforme apresentada por
Tardy (1993).
As glébulas do horizonte F2 são muito duras quando secas e muito firmes quando
úmidas, embora possam ser quebradas entre o polegar e o indicador. Suas dimensões
variam desde 0,3 mm à 3,0 cm com diâmetro médio de 1,5 cm. São de cores
predominantemente vermelhas (2,5 YR 4/6), com uma borda milimétrica de coloração
vermelho-acinzentado (10R 4/4), formas aproximadamente esféricas, geralmente
irregulares e guardam as estruturas morfológicas do arenito. Segundo Roquin et aI.
(1990b) e Tardy & Roquin (1992) esses ferricretes são imaturos e recebem a adjetivação
de litodependentes. Correspondem a rocha ferricretizada de Bourman (1993) devido a
preservação das estruturas da rocha de origem e também às feições ferruginosas
identificadas como plintita (Daniels et al., 1978) pela menor dureza do material quando
comparado as glébulas do horizonte F 1.

4.1.2. Perfil P2
. a) Solo, matriz, saprolito e rocha

O perfil P2 foi classificado como Podzólico Vermelho Amarelo Abrupto Pétrico
ao nível categórico elevado, devido ao horizonte ferricrete situar-se abaixo de 50 cm de
profundidade e não apresentar sinais de hidromorfismo nos horizontes acima do ferricrete
(Camargo et al., 1987 e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,
1988), conferindo prioridade ao horizonte textural como o principal critério diagnóstico
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na classificação deste solo. A proporção das glébulas em relação à matriz do horizonte FI
é semelhante ao perfil PI, com as glébulas ocupando 80% do volume do horizonte. No

entanto, essa proporção é reduzida para o horizonte F2 comparando-se ao FI,
perfazendo 60 % do volume ocupado com glébulas. Essa relação, associada à estrutura e
dureza das feições ferruginosas, foram os principais atributos morfológicos avaliados no
campo para a separação e delimitação dos horizontes ferricretes. As determinações
analíticas do horizonte F2 neste perfil foram realizadas em todo volume do horizonte,
sem a separação das glébulas de sua matriz friàveL
O perfil apresentou-se variando de 7,5 YR 4/2 (bruno) no horizonte A até 7,5 YR
4/4 (bruno) no horizonte E. Já nos subhorizontes B e matriz do horizonte FI, a cor
mantém-se vermelho-amarelado (5YR 4/6 no BtI e matriz; 5YR 4/8 no Bt2). No entanto,
os matizes são mais vermelhos com o aumento da profundidade, com cores 2,5 YR 4/6
(vermelho) nos horizontes F2, Cr e camada R, sugerindo maiores conteúdos de hematita
na fração argila e/ou maior proporção relativa de hematita sobre goetita quando
comparado aos horizontes superficiais. A Tabela 1 mostra a variação da cor em
profundidade influenciada pela mineralogia dos óxidos de ferro. A cor do solo é muito
semelhante a cor dos óxidos de ferro concentrados (Kãmpf et al., 1988), indicando que a
cor conferida pela hematita e goetita se sobrepõe à cor dos demais componentes do solo
(Netto, 1996). Assim, nota-se pela tabela que há uma tendência de aumento do conteúdo
de Hm (hematita) e R (hematita/hematita+goetita) em profundidade, com seus maiores
valores nos horizontes ferricretes (FI-C e F2). Esse fato é acompanhado por uma
bicromia entre os horizontes superficiais e inferiores, como mostrado acima,
proporcionada pelo desenvolvimento de matizes cada vez mais vermelhos a medida que
se aprofunda no perfil. Netto (1996) encontrou alta correlação entre os valores de Hm e
R com o matiz para os solos vermelhos (matizes mais vermelhos que 7,5 YR), indicando
que o teor e a proporção de hematita são variáveis influentes sobre a cor do solo. Essa
tendência pode ser extrapolada aqui, sugerindo que matizes mais vermelhos em
profundidade são conseqüências tanto de maiores conteúdos de hematita na fração argila,
como da maior proporção relativa de Hm sobre Gt (goetita) quando comparamos aos
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horizontes superficiais. No entanto, manganês é outro componente com elevado poder
pigmentante, conferindo colorações escuras aos solos quando estão segregados e
precipitados (Oliveira et al., 1992 e Rhoton et al., 1993). No horizonte Cr e camada R
observaram-se películas deste elemento ("coatings") com coloração preta (2,5 YR 2,5/0),
revestindo tanto os fragmentos de saprolito como as fendas da rocha. A pequena
proporção deste elemento no Cr e R quando comparado ao conteúdo de óxidos de ferro,
como revelado pelos resultados analíticos, sugere uma pequena influência do manganês
nas cores desses horizonte e camada quando analisamos as amostras homogeneizadas na
condição de TFSA.
A presença de manganês no regolito dissociada ao ferro, freqüentemente está
relacionada a curtos periodos de saturação. Nessas condições, somente o manganês é
mobilizado e posteriormente oxidado quando seu potencial de oxidação é alcançado
(Schwertmann & Fanning, 1976 e Bouma, 1983). Assim, a presença do elemento em
maior proporção nos horizonte Cr e camada R talvez esteja relacionada as condições
atuais de hidratação da seqüência de solos estudada. Como mostrado anteriormente, o
perfil PI apresenta sinais de hidromorfismo na sua base. Esse fato, associado à presença
de matizes mais amarelos (7,5 YR) num estreito limite à montante deste perfil, como
verificado nas tradagens de campo, sugerem condições mais úmidas nesses locais quando
comparados ao perfil P2. Este último perfil, manteve-se apenas esporadicamente com
água no periodo chuvoso nas suas porções inferiores (últimos 20 centímetros), com o
surgimento de uma morfologia típica de condições redutoras somente a maiores
profundidades (3,5 m). Este padrão atual de distribuição hidrológica na seqüência
estudada sugere a possibilidade de uma mobilização somente do manganês dos locais a
montante do perfil P2, favorecidos por um curto período de saturação, como sugerido
por Bouma (1983) e deposição do elemento numa estreita faixa do perfil P2 (Figura 9). A
existência de macroporos planares e canais no horizonte saprolítico e rocha, tal como
revelado na morfologia de campo e nas lâminas delgadas, associado à menor umidade no
perfil, possibilitaram o preenchimento dessa porosidade com ar e estabelecimento de um
potencial de oxidação elevado, adequado à concentração e precipitação de óxidos de
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manganês, conferindo assim, a existência de um "coating" enegrecido na superficie dos
fragmentos saprolíticos e fendas da rocha, tal como foi observado no horizonte Cr e
camada R do perfil P2.

Tabela 1. Características relacionadas à cor úmida (TFSA) e a mineralogia da fração
argila para o perfil P2.
Horizonte

Profundidade

Cor úmida

A

0-10

7,5 YR 4/2

15

E

10-26

7,5 YR4/4

21

2,9

11,0

Btl

26-38

5 YR4/6

19

5,4

22,9

Bt2

38-60

5 YR 4/8

26

13,3

37,8

F1-S

60-85

5 YR4/6

22

12,7

45,9

F1-C

60-85

10 R 3/3

66

272,5

139,3

F2

85-110

2,5 YR4/6

53

72,2

64,8

Cr

110-164

2,5 YR 4/6

35

22,8

41,4

R

164-190

2,5 YR4/6

77

49,0

14,9

R
------0/0------

Hm

Gt

-------------~g------------9,6
1,7

Fl-S: matriz interglebular do horizonte FI
FI-C: glébulas do horizonte FI
F2: 60% glébuIas e 40% matriz (amostra homogeneizada)
Hm e Gt: hematita e goetita na fração argila
R = Hm/(Hm+Gt)xlOO

A textura manteve-se como areia franca nos horizontes A e E, passando para
franco argiloarenosa nos horizontes Bt, matriz das glébulas do horizonte FI, horizonte F2
e Cr, embora haja um aumento gradativo do conteúdo de argila em profundidade nestes
horizontes. A variação textural deste perfil, principalmente para o solo acima do
ferricrete, pode ser encarada, em parte, como um processo de e-iluviação, visto que
filmes de argila foram observados no Bt 1, Bt2 e Cr, morfologicamente expresso por uma
cerosidade comum e moderada, além da presença do horizonte E (dos 10 aos 26 em),
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embora possamos considerar para os horizontes saprolíticos, que a destruição da rocha e
formação de solos é responsável pela gênese de minerais na fração argila, tal como
comentado para o perfil P 1. Isso é corroborado pela redução no conteúdo de argila e
aumento da fração silte na rocha, passando para uma textura franco arenosa. Nela, os
minerais primários facilmente decomponíveis estão preservados na fração areia, os quais
são progressivamente decompostos com o avanço do intemperismo na formação do
saprolito e solo, originando silte nos estágios iniciais que podem evoluir para minerais de
argila com desenvolvimento do perfil (Dechen, 1979 e Dechen et aI., 1994).
Quanto à estrutura, manteve-se composta de blocos subangulares médios e de
fraco grau de desenvolvimento nos horizontes A e E e a partir deles, blocos subangulares
grande e de grau moderado. O aumento significativo do teor de argila nos horizontes
argílicos pode ser responsabilizado por tal fato.
Neste perfil, o horizonte A pode ser considerado como um epipedon ócrico
devidos às suas cores claras, enquanto que o B como um argílico, pelo gradiente textural
e cerosidade moderada (Soil Survey Staff, 1975).

b) Glébulas

As glébulas do horizonte FI apresentavam elevada dureza, à semelhança ao perfil
PI, não sendo rompidas com as mãos. No entanto, divergem destas pelo tamanho, cor e
tipo. Suas dimensões vão desde 0,3 a 10 cm de diâmetro, com tamanho médio de 2,3 cm.
Apresentam

formas

diversas,

predominantemente

irregulares

e

eventualmente

subarredondadas e algumas descritas aqui como de estrutura "ruiniforme" devido à
aparência de material destruído, em ruínas. Essas últimas, são as maiores glébulas do
horizonte ferricrete, perfazem 10% do volume deste horizonte e assemelham-se a um
agrupamento ou coesão entre indivíduos menores, pois consegue-se, com esforço
moderado, individualizar pequenos nódulos na sua periferia ou mesmo identificar nesta
massa glebular, pequenos volumes com a mesma morfologia das glébulas individuais e de
menores tamanho, porém estão fortemente aderidas. A coesão das glébulas é considerada
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por McFarlane (1976) como o principal mecanismo na gênese de couraças ferruginosas
maClças.
Com relação às cores, nas amostras indeformadas e secas elas distribuem-se de
maneira desuniforme entre as glébulas, no entanto, predominam colorações bruno-forte
(7,5 YR 5/8) e vermelho-escuro-acizentado (10 R 3/3) em proporções semelhantes, com
córtex vermelho-escuro-acinzentado (10 R 3/3), divergindo das glébulas do perfil
anterior principalmente pelo maior ocorrência de manchas com matizes mais amarelos
(7,5 YR 5/8). Algumas mostram cores brancas (lO YR 8/1) no interior, sugerindo
presença de caulinita. Também, poucas e raras glébulas apresentam-se com segregações
de manganês no seu interior, caracterizados pela coloração preta (2,5 YR 2,5/0)
distribuídas como manchas no seu centro. Muitos trabalhos tem identificado a presença
desse elemento nos nódulos e concreções de ferro (Beauvais & Colin, 1993; Beauvais &
Roquin, 1996; Beauvais et al., 1990; Childs, 1975, Roquin, 1990; Schwarz, 1994 e Sidhu
et aI., 1977), e freqüentemente concentram-se como películas em torno das glébulas, ou
ainda como veios ou manchas enegrecidas no seu interior (Taylor & MacKenzie, 1966).
A presença do manganês no interior de algumas glébulas sugerem que, nos
estágios iniciais de sua formação, este elemento estava disponível, juntamente com ferro
(Schwertmann & Fanning, 1976). Como manganês é mais solúvel e móvel que o ferro, no
entanto requer maiores potenciais de oxidação para precipitar (McKenzie, 1989), esperase que a deposição deste elemento ocorra nos estágios finais de formação das glébulas,
quando o nível do lençol freático está definitivamente mais baixo e maiores potenciais de
oxidação prevalecem, principalmente nos poros planares e canais de grande tamanho
preferencialmente preenchidos com ar (Bouma, 1983) e ocorrentes nos fragmentos de
rocha parcialmente decompostos (saprolito), como verificado atualmente. Uma posterior
remobilização do ferro, principalmente provindo das próprias glébulas ferruginosas acima
e ainda pouco cristalinizadas, favorece a precipitação do elemento nos locais de
deposição de manganês, uma vez que o ferro tende a se depositar nos sítios onde
manganês já existe (McKenzie, 1989), principalmente nos poros planares e canais, como
citado acima, onde maiores potenciais oxidação prevalecem, embora o restante do perfil
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ainda permaneça em condições adequadas de Eh para remobilização do ferro. Devido ao
pouco conteúdo de manganês em relação ao ferro no ambiente, como revelado nos
resultados analíticos, uma pequena e interrupta deposição de manganês é esperada.
Assim, apenas ferro é posteriormente mobilizado e precipitado nos poros planares e
canais ao redor das precipitações iniciais de manganês e ferro, as quais atuaram como
núcleo para as deposições ferruginosas sucessivas, encerrando o manganês no interior das
glébulas ferruginosas, principalmente nas formas minerais de bimessita e litioporita
(Schwertmann & Fanning, 1976), até evoluírem para a morfologia hoje encontrada.
Uma vez que manganês precipita posteriormente ao ferro devido ao seu elevado
potencial de oxidação, como é encontrado nos poros planares e canais do material
saprolítico, sua deposição é verificada abaixo do horizonte ferricrete glebular, fato que
condicionaria a formação destas glébulas manganíferas também abaixo e próximo ao
horizonte ferricrete. Isso é verificado na área, no entanto, processos posteriores de
pedobioturbação podem misturar esses diferentes tipos de glébulas, distribuindo-os
aleatoriamente no horizonte ferricrete. De acordo com as suposições acima, as glébulas
mais manganíferas são as mais recentes do horizonte petroplíntico.
A semelhança do perfil Pl, essas glébulas pertencem à classe dos ferricretes
nodulares descritos por Bourman (1993) e caracterizam nódulos na concepção de Brewer
(1976) e Tardy (1993). Correspondem à petroplintita devido constituírem um material
rígido (Curi et al., 1993) e a fase esquelética da FAO (1994) pelo fato de material nodular
não apresentar-se continuamente cimentado. A Figura 12 caracteriza as diferentes
glébulas encontradas no horizonte FI, possibilitando uma visualização de suas cores
predominantes e estruturas.
O horizonte F2 é caracterizado pela presença de glébulas que guardam
nitidamente as estruturas da rocha de origem (Figura 13). Apresentam formas diversas,
predominantemente

irregulares,

algumas

com

tendências

poliédricas

cúbicas,

assemelhando-se aos fragmentos de saprolito semidecomposto impregnados com ferro e
identificados por Bourman (1993) como rocha ferricretizada. Apresentam-se muito duras
quando secas e muito firmes quando úmidas, podendo ser quebradas com as mãos à
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semelhança ao perfil PI, no entanto são maiores. Suas dimensões variam desde 0,6 a 7
cm com diâmetro médio de 3 cm. Quanto às cores, assemelham-se ás glébulas do
horizonte F2 no perfil PI, com a dominância de vermelho (2,5 YR 4/8), porém, foram
observadas cores bruno-forte (7,5

YR 5/6) em maior abundância, sugerindo

predominância de goetita. Também, a presença de um córtex vermelho-escuroacinzentado (lOR 3/3) é observado na maioria das glébulas deste horizonte, constituindo
sua porção mais endurecida e possivelmente composta de hematita bem cristalinizada. A
semelhança às glébulas de F2 do perfil P2, são classificadas como plintita pela menor
dureza do material quando comparado as glébulas do horizonte FI. No entanto, são
firmes o suficiente para preservarem sua estrutura quando imersos em água sob agitação
suave (Wood & Perkins, 1976).
Comparado-se as glébulas dos perfis PI e P2 na Tabela 2, observa-se matizes
mais vermelhos (10 YR) nas amostras indeformadas do material petroplíntico (FI-C dos
perfis PI e P2) em relação à plintita (cor 2,5 YR no F2-C do perfil PI), devido tanto aos
maiores conteúdos de Hm no primeiro como aos maiores valores de R (Netto, 1996).
Quando são analisadas as cores secas das amostras na TFSA, estas sugerem que os
menores valores nas glébulas F l-C em relação as amostras plínticas, também são devido
ao maior conteúdo de hematita nestas amostras, como sugerido por Netto (1996). Esse
autor, estudando a capacidade preditiva da cor para diferentes tipos de solos, afirma que
a presença da hematita, além de conferir matizes mais vermelhos ao solo, o torna mais
escuro, ou seja, com baixo valor. Nota-se também que, a petroplintita do perfil P2
apresenta matizes mais vermelhos (10 R) e menores cromas quando comparamos as
amostras úmidas das frações TFSA em relação ao material similar do perfil Pl (2,5 YR).
Possivelmente as mesmas interpretações sugeridas acima são responsáveis por este
comportamento, ou seja, o teor e a proporção de hematita conferem colorações mais
vermelhas, bem como baixos cromas ao materiais analisados úmidos. Portanto, observase pela Tabela 2 que as petroplintitas são predominantemente hematíticas, enquanto nos
componentes plínticos predominam goetita.
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Quanto a ocorrência de glébulas nos horizontes supra e subjacentes ao horizonte
glebular, estas estão presentes nos horizontes A e E nas formas irregulares de pequeno
tamanho (inferior a 0,3 cm) para o perfil PI, perfazendo menos que 1% do horizonte
(volume/volume). Essa morfologia também é verificada para o perfil P2, divergindo do
primeiro por um sutil aumento no tamanho e conteúdo das glébulas com a profundidade,
embora seu valores no horizonte Bt2 não ultrapassem 2% da área e ocorra uma transição
abrupta entre este horizonte e o horizonte ferricrete. Também, glébulas diminutas, raras,
porém irregulares são constituintes dos horizontes saprolíticos do perfil P2. A sugestão
de McFarlane (1976) de que glébulas de lençol são formadas no saprolito e apresentam
um padrão de distribuição abaixo do horizonte ferricrete caracterizado pela diminuição de
sua freqüência e aumento da irregularidade das formas com a profundidade, até elas
graduarem para mosqueados, parece ser reproduzida aqui. Embora mosqueados estejam
ausentes nestes perfis, a morfologia apresentada pelo horizonte plíntico (F2) com a
presença de plintita de formas irregulares e em menores proporções em relação ao
horizonte petroplíntico (FI), sugerem uma morfologia típica de ferricretes formadas no
saprolito e que correspondem aos "pisolitos de lençol", segundo McFarlane (1976, p.74).
A localização no terço inferior da vertente é um forte e talvez, o principal argumento que
corrobora a origem desses ferricretes provenientes da segregação e precipitação de ferro
no estreito limite de oscilação do lençol, desde que a origem desses materiais seja in situo
Segundo a autora, nódulos pedogenéticos são originados no solo e aumentam em
freqüência em direção a base do perfil com sua máxima expressão no horizonte ferricrete.
Esse fato é praticamente inexpressivo na área estudada, tal como citado anteriormente,
mesmo porque a existência de pequenas e poucas glébulas nos horizontes suprajacentes
ao horizonte ferricrete podem ser oriundas de processos outros que não o
desenvolvimento pedogenético das glébulas no solo, com a formação da morfologia hoje
encontrada nos perfis. A queda natural de árvores de pequeno e médio porte por
exemplo, devido às suas raízes estarem confinadas aos horizontes superficiais acima do
horizonte ferricrete, é sugerido aqui como um processo capaz de remover pequenas
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glébulas da superficie dos horizontes ferricretes, intimamente em contato com suas raízes
e, através da bioturbação, incorporá-las ao solum.
Outras características morfológicas evidenciam a designação de ferricrete de
lençol aos materiais aqui estudados. Comparando-se a um perfil típico (McFarlane, 1976
e McFarlane, 1983), o pequeno desenvolvimento dos perfis estudados sugerem uma
origem de lençol aos ferricretes, como comentam McFarlane (1976) e McFarlane (1983)
e Wright et alo (1992). Também, concentrações de ferro nos solos originando os
ferricretes pedogenéticos são tipicamente complexos, tanto estruturalmente como
composicionalmente (Tardy & Nahon, 1985 e Milnes et al., 1985). Porém, as glébulas
aqui são simples em estrutura, como descritas anteriormente, corroborando novamente
sua origem associada à oscilação do lençol. São os ditos ferricretes de lençol, como
sugerem Bourman et alo (1987) e Wright et alo (1992).

Tabela 2. Características relacionadas à cor e a mineralogia das glébulas para os perfis PI
eP2.
Horizonte Profundo

Cores

(em)

a

Seca

Cor TFSA
seca

Rb

Hmc

Gt

C

úmida

-----0/0-----

----------gIKg----------

Perfil PI
FI-C

25-45

F2-C

45-55

Perfil P2
FI-C
60-85

lO

IOR 4/4 e

2,5 YR

2,5YR

7,5YR 5/6

3/6

3/4

2,5YR 4/6

2,5 YR

2,5YR

4/6

4/4

10R 3/3 e

2,5 YR

10R

7,5YR 5/8

3/4

3/3

Cores predominantes das amostras secas e indeformadas

bR = Hm!(Hm+Gt)
c

Hm e Gt: hematita e goetita na fração argila

57

195,9

148,4

45

106,2

131,4

66

272,5

139,3
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A

c

Fi/:,'l.lnt 12. Glébulas petroplínticas do perfil P2: A) glébulas irrel:,'l.llares (1 ,5 cm de diâmetro)
predominantes no horizonte petroplíntico (FI); 8) Glébulas "ruilliformes" (10 cm); C)
Nódulo com seu interior enegrecido devido à presença de manganês (3 em no maior eixo).

Figura 13. Glébulas plíntieas do perfil P2 . Notar formas poliédricas, assemelhando-se aos fragmentos do
saprolito. Diâmelro: 4 em.
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4.1.3. Perfil P3

Este perfil foi classificado como Podzólico Vermelho Amarelo Abrupto
moderadamente drenado ao nível categórico maís elevado (EMBRAPA, 1988). Nele,
mosqueados foram as únicas feições ferruginosas encontradas, aumentando em tamanho
e quantidade a medida que se aprofunda no perfil. Não podem ser considerados plintita
no horizonte Btg2 pelo fato de não estarem coerentes o bastante para serem separados
do solo circundante (Daniels et al., 1978). Para o horizonte Btg1, o não enquadramento
dos agregados em plintita é devido a esses materiais desfazerem-se totalmente quando
imersos em água sob agitação suave (Wood & Perkins, 1976)
Apresenta coloração variando de bruno-escuro (7,5 YR 3/2) no horizonte A até
bruno nos horizontes EA (7,5 YR 4/4) e E (7,5 YR 5/4). Já nos subhorizontes Btg, sua
cor predominante é vermelho-amarelado (5YR 4/8) no Btg1, secundariamente brunoamarelado (lOYR 5/4), com pequenas manchas bruno-acinzentadas (10 YR 5/2) e
mosqueados vermelhos (2,5 YR 4/8) distribuídos em 20% da área total do horizonte.
Para o Btg2, os mosqueados são também avermelhados (2,5 YR 4/6) e perfazem 40% da
área do horizonte, com as colorações de fundo variegadas compostas de bruno (7,5 YR
5/4, úmido) e bruno-acinzentado (lO YR 5/2, úmido).
O fenômeno de mosqueamento é amplamente usado como indicador do regime de
umidade dos solos (Bouma, 1983) e sua gênese está relacionada a ciclos sucessivos de
umidecimento e secagem que encorajam a oxidação de compostos de ferro e a formação
de

goetita

e

hematita

cristalinas

(Thomas,

1994).

Este

perfil

encontra-se

intermitentemente submerso, com o nivel do lençol próximo à superficie na estação
chuvosa e praticamente ausente durante parte da estação seca, favorecendo ciclos de
umidecimento e secagem, embora permaneça permanentemente úmido nos horizontes
inferiores durante todo o ano. Assim, nestas condições hidrológicas, o ferro é localmente
mobilizado e lixiviado das áreas aqui representadas pelo alto valor e baíxo croma (10 YR
5/2), principalmente associado aos poros grandes, concentrando-se na forma de
mosqueados predominantemente goetíticos no interior dos pedes, dominados por
microporos onde o potencial de oxidação do ferro é alcançado (Nahon, 1986; Nahon,
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1991; Tardy & Nahon, 1985 e Bouma, 1983). Períodos altemantes de saturação por ação
do lençol freático ocorrem neste perfil, possibilitando a segregação dos óxidos de ferro
na estação úmida e sua precipitação e cristalinização na estação seca.
A maior ocorrência dos mosqueados no horizonte Btg2, bem como sua menor
coerência em relação ao solo circundante, podem ser interpretados aqui pela existência de
menores pqtenciais de oxidação durante períodos de tempo mais curtos neste horízonte
em relação ao Btl, promovendo assim, maior mobilização do ferro para o Btg2 e maior
cristalinização dos óxidos de ferro para o Btg 1. Esses processos são portanto atuais e
evolvem a formação simultânea de mosqueados por todo o perfil.
A textura neste perfil é areia franca nos horizontes A, EA e E, passando para
franco argiloarenosa nos horizontes texturais, fato também foi verificado no perfil P2.
A estrutura, que se mostrou granular no horizonte A passou a blocos
subangulares nos horizontes EA, E e horizontes Btg 1 e Btg2, no entanto com maior grau
de desenvolvimento nestes dois últimos. O maior conteúdo de argila também é
responsável pela melhor estruturação dos horizontes argilicos.
A cerosidade começou a manifestar-se no horizonte Btg 1 como moderada e
comum, passando no Btg2 para fraca e pouco. Elas estão predominantemente associadas
a parede dos poros maiores e localizadas principalmente nos matizes mais vermelhos dos
horizontes.
As evidências morfológicas e a posição de sopé dos ferricretes encontrados em
toda área da Estação Experimental de Pindorama (Figura do Mapa de Solos) e arredores,
evidenciam sua origem de lençol e sugerem uma formação essencialmente in situo Essa
última suposição está embasada principalmente na ausência dessas feições nas posições
mais elevadas da paisagem. No entanto, durante as observações tanto macromorfológicas
dos perfis, como nas tradagens da seqüência estudada seguindo procedimentos de análise
estrutural, algumas questões foram detectadas e indagadas, dentre as quais podemos
ressaltar:
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1- Qual a relação entre o solo acima ao horizonte ferricrete e este, ou seja, há
uma filiação entre todos os horizontes do perfil ferricrete de modo que sua
origem é in situ, através de uma evolução pedogenética?
2- Qual a relação entre os horizontes petroplíntico (FI) e plíntico (F2)? Se estão
em diferentes estágios evolutivos ou idades, então quem se formou primeiro e
quais os diferentes mecanismos envolvidos na gênese desses materiais?
3- Qual a origem do ferro para a formação dos ferricretes? São realmente
ferricretes de lençol conforme evidências morfológicas e portanto são
essencialmente alóctones ou há alguma participação dos mecanismos de
natureza residual?
4- No perfil P3, onde mosqueados foram as únicas feições ferruginosas, os
processos atuais envolvidos na sua gênese teriam sido as etapas iniciais no
desenvolvimento dos ferricretes como encontramos hoje?
5- Qual a origem das glébulas ditas "ruiniformes" (Figura 12)? São realmente
formadas através de uma fusão das glébulas menores? Quais os mecanismos
envolvidos na sua gênese e das demais glébulas?
6- Como os horizontes ferricretes evoluíram para formar sua atual configuração
lateral na seqüência estudada?

Uma vez que ferricretes são os produtos integrados das mudanças pedológicas,
geológicas e regimes hidrológicos que se processam durante a evolução da paisagem
(McFarlane, 1983, Bourman et al., 1987 e Beauvais & Roquin, 1996), todas essas
indagações apontadas acima enfocam e encontram suas respostas nos estudos da gênese
dos horizontes ferricretes, com suas feições ferruginosas e matriz friável. Também, como
comentam Blume & Schwertmann (1969), tanto o ferro como o alumínio e manganês, em
virtude de serem bastante influenciados pelos processos de formação dos solos, bem
como serem componentes dos óxidos e hidróxidos, indicam o tipo, a direção e extensão
dos processos pedogenéticos. Assim, elucidar os mecanismos envolvidos na gênese dos
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ferricretes é elucidar os principais processos ocorridos nesta porção da paisagem sob
dominio das feições ferruginosas.
A seguir, evidências físicas, químicas, mineralógicas, micromorfológicas e
submicroscópicas serão agrupadas e integradas dentro do possível, objetivando elucidar
os diferentes mecanismos envolvidos na gênese desses materiais ferruginosos
endurecidos, em resposta aos questionamentos acima. Também, a caracterização dos
ferricretes como componente do regolito proporciona um melhor entendimento da
evolução dos sistemas de intemperismo onde esses materiais ocorrem (Beauvais & Colin,
1993) e por isso, será enfatizada nos itens seguintes; assim como a caracterização e
elucidação dos diversos mecanismos atuantes na gênese dos diversos horizontes nos
perfis estudados, pois como comenta McFarlane (1976, p.S3), o estudo dos perfis onde
os ferricretes ocorrem "possibilita eliminar algumas das menos fundamentadas
especulações concernentes a gênese desses materiais".
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4.2. Evidências físicas
4.2.1. Granulometria

A análise granulométrica dos perfis Pl, P2 e P3 encontra-se na Tabela 3. Nota-se
teores relativamente altos de areia (44% a 84%), bem como baixos a moderados
conteúdos de silte (4% a 30%) e argila (7% a 34%), todos condicionados tanto pela
litologia como por diferentes processos pedogenéticos atuantes nos perfis, como veremos
adiante. A distribuição granulométrica das glébulas, embora mostrada na Tabela 3, é
fruto de artefato. O preparo dessas amostras foram realizadas em moinho, possibilitando
a desagregação das frações mais grosseiras para mais finas. Esse fato, associado a
ineficiência do agente dispersante utilizado na metodologia granulométrica, devido ao
elevado conteúdo, cristalinidade e conseqüentemente elevado poder cimentante dos
óxidos de ferro das glébulas, interferem na eficiência e representatividade dessa
metodologia, e por isso, devem ser consideradas com cautela. No entanto, confrontando
essa informação com as observações micromorfológicas, podemos inferir que as glébulas
apresentam aproximadamente 65% de areia total.
Considerando-se o Perfil 1, os maiores teores de argila foram encontrados na
matriz do horizonte FI (Fl-S com 32%) e horizontes Cr (30%) e Crgl (25%). Observase uma redução no conteúdo de argila com a profundidade para os horizontes
saprolíticos, chegando a 12% no Crg2, que associado ao aumento no conteúdo de areia
total (passa de 54% no Cr para 75% no Crg2) e manutenção dos conteúdos de silte nos
horizontes Crg 1 (11 %) e Crg2 (12%), sugerem um efeito combinado de dois
mecanismos. Primeiro, o saprolito pode estar fornecendo tanto argila litoherdada como
proveniente da degradação de seus minerais primários facilmente decomponiveis e
presentes na fração areia. Em segundo lugar e como citamos anteriormente, a
argiluviação possivelmente é um mecanismo consistente nesse aumento do conteúdo de
argila, uma vez que detectou-se no campo uma cerosidade forte e abundante no horizonte
Cr, reduzindo seu grau de desenvolvimento e quantidade com a profundidade. A
significativa presença de feldspatos do grupo dos plagiocásios potássicos foi evidenciado
por Lepsch et alo (1978) em estudo mineralógico realizado na Estação Experimental de
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Pindorama. Segundo os autores, esses senam os únicos mmerrus da fração areIa
considerados como facilmente decomponiveis e que poderiam originar minerais de argila,
reforçando assim, a idéia da origem da fração argila com a decomposição do saprolito.
Análises mineralógicas do presente estudo confirmam esses resultados. O segundo
mecanismo, a argiluviação, tem seu respaldo nas análises macro e micromorfológicas,
mineralógicas e dissoluções seletivas.
A relação Fd/argila é sugerido por Lepsch et alo (1977b) como um indicativo da
desestabilização dos agregados pela liberação de ferro e colocação da argila em
suspensão. Para o perfil Pl e desconsiderando seus horizontes superficiais, observa-se
pela Tabela 3 uma redução dessa relação com a profundidade, passando de 0,15 no Fl-S
para 0,12 no Cr e 0,08 no Crg. Assim, esses resultados podem também ser interpretados
aqui como indicação de uma migração preferencial das argilas com menores conteúdos de
sexquióxidos, eluviados da matriz do horizonte ferricrete (FI-S) para os horizontes
inferiores, novamente sugerindo a influência da argiluviação no aumento do conteúdo de
argila com a profundidade, bem como o constante suprimento de plasma ferruginoso
(maior Fd) ao horizonte ferricrete pela degradação das glébulas, passível de sofrer
eluviação. Ainda, segundo os autores, a redução e remoção dos óxidos de ferro com a
desestabilização dos agregados é conseqüência do aumento do conteúdo de umidade
acima do Bt quando a precipitação excede a condutividade hidráulica. Também, podemos
argumentar para o perfil PIque a presença predominante de goetita na matriz friável dos
horizontes glebulares, como revelaram as análises mineralógicas (Tabela 1), sugerem
maior umidade nessa porção do perfil, mesmo porque o desmantelamento das glébulas,
como comentado anteriormente estar ocorrendo, é condicionado por processos de
hidratação e redução do ferro, os quais levam à transformação da hematita em goetita,
bem como são responsáveis pela lixiviação do ferro (Beauvais e Tardy, 1993). Portanto,
as evidências acima convergem para o estabelecimento de condições adequadas à
mobilização do ferro da matriz do horizonte F, e por isso promovem também condições
adequadas à migração preferencial de partículas de argila que contém menores
quantidades de sesquióxidos de ferro, como afirmam Lepsch et alo (1977b), favorecendo
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assim, a evidência de que a argiluviação é um mecanismo consistente no fornecimento de
argila aos horizontes saprolíticos, principalmente ao Cf. Também, a presença de
cerosidade nesse horizonte e com matizes mais amarelos (7,5 YR) em relação ao solo
circundante às glébulas (5YR), é outro argumento sugestivo à essa migração preferencial
de argila dos horizontes F e com menores conteúdos de ferro.
As mesmas interpretações podem ser inferidas para o perfil P2, embora os
maiores conteúdos de silte na rocha (R), a presença de menor quantidade e grau de
desenvolvimento da cerosidade no Cr e a distribuição crescente da relação Fd/argila com
a profundidade (Tabela 3), todos em relação ao perfil Pl, sugerem uma predominância do
mecanismo de degradação dos minerais da fração areia da rocha e formação de argilas. A
rocha (R), fornece silte (30%) como material de intemperismo que resultará na fração
argila do saprolito e solo, como interpretado por Dechen (1979) e Dechen et aI. (1994).
Verifica-se ainda, que o teor de argila é baixo no horizonte A (8%) e E (10%), teor este
que aumentou bruscamente no horizonte Bt1 (25%) e Bt2 (26%) sugerindo, desse modo,
o processo de iluviação que ocorre nesse horizonte, como revelado nas seções delgadas,
embora mecanismos deposicionais (colúvio) e remoção lateral das argilas, são também
responsáveis pela diferenciação textural entre os horizontes arenosos superficiais e os
horizontes argílicos.
Esses variados mecarusmos de formação dos horizontes aClma do horizonte
ferricrete vão de encontro ao primeiro questionamento apontado acima. Qual a relação
entre o solo acima do horizonte ferricrete e este? Para o perfil Pl, a presença dos
horizontes A (00-10) e E (10-25) de textura areia franca acima do horizonte ferricrete,
bem como a transição abrupta entre esses horizontes, sugerem inicialmente sua natureza
coluvionar, surgindo assim, posteriormente ao horizonte ferricrete. No entanto, suas
presenças são constantes nos perfis P2 e P3 e nos horizontes superficiais de grande parte
dos solos da Estação Experimental de Pindorama (Lepsch & Valadares, 1976) e mais
extensivamente, nos solos desenvolvidos sob domínio do arenito Bauru. A filiação
genética e evolutiva entre esses horizontes superficiais A e E e o horizonte argílico para
solos desenvolvidos do arenito Bauru é defendido e demostrado por Castro (1989),
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Jimenez-Rueda & Demattê (1988) e Tremocoldi (1982), embora as mobilizações
coluvionares possam colaborar para a diferenciação textural entre esses horizontes
(Tremocoldi, 1982). Esses argumentos sugerem a possibilidade de uma origem
pedogenética, principalmente aos horizontes A e E acima do horizonte ferricrete para o
perfil PI. Assim, esses horizontes superficiais podem ter sua origem concomitante ao
horizonte ferricrete, ou mesmo ser anterior a ele.
A fim de verificar qual a relação entre os horizontes suprajacentes ao horizonte
ferricrete e este, utilizou-se a determinação da distribuição de freqüência do tamanho das
partículas como uma ferramenta auxiliar na elucidação dos possíveis mecanismos e
processos pedogenéticos envolvidos na gênese desses horizontes e camadas dos perfis
estudados.

Tabela 3. Análise granulométrica (em

%) correspondente a fração menor que 2mm e relação Fed/argila dos perfis P1, P2 e P3.
Areia (mm)

Horizonte 1

(em)
Perfil P1
A
E
FI-S
FI-C
F2-S
F2-C
Cr
Crgl
Crg2

I

Silte (1-1)

2

Argila (1-1)

Profundidade

00-10
10-25
25-45
25-45
45-55
45-55
55-116
116-140
140-180

AMG

AG

AM

AF

AMF

2,0-1,0

1,0-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

0,1-0,05

Total
2,0-0,05

13
13
9
13
10
7
15
20
26

49
49
28
38
26
34
26
33
39

19
16
15
17
14
27
12
10
10

81
78
53
69
51
69
54
63
75

o

o

O

O
I

O
O
O

o

1
1
1
1

O
O

O
O

o

Fhrgila
2-50

< 2,0

7
14
15
24
14
24
16

10
7
29
7
32
7
30
25
12

11

12

3

0,06
0,11
(U5

-

0.13
0,12
0,09
0.11

Perfil P2
0,08
A
00-10
o
o
8
16
49
16
81
10
10-26
0,09
E
O
O
80
10
15
52
13
10
26-38
Btl
O
O
0,06
9
12
41
66
25
13
Bt2
38-60
o
o
16
35
12
26
II
62
0.11
FI-S
60-85
O
1
58
32
31
13
11
0.10
13
FI-C
60-85
6
14
7
16
29
15
80
13
.
F2
85-110
4
7
21
54
12
34
13
9
llO-164
Cr
o
1
10
26
7
44
32
0,13
14
R
164-190
o
5
0,25
12
19
16
52
30
17
Perfil P3
A
00·13
O
19
8
9
0,07
O
49
15
83
EA
13-24
O
O
0,07
21
50
12
83
9
8
24-67
E
O
1
30
12
0,06
6
5
47
84
Btgl
67-100
O
O
0,08
20
36
6
62
lO
28
Btg2
100-150
O
1
27
37
5
70
4
27
007
1 FI-S e F2-S: matriz interglebular dos horizontes F para os perfis PI e P2;
1 FI-C e F2-C: glébulas dos horizontes F para os perfis PI e P2;
1 F2: amostra homogeneizada (glébula+matriz) para o horizonte plíntico do perfil P2;
3 FdJargila: ferro ditionito ou ferro livre sobre argila;
2 AMG: areia muito grossa; AG: grossa; AM: média; AF: fina; AMF: muito fina.
00

N
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4.2.2. Distribuição de freqüência do tamanho das partículas
As características de distríbuição de freqüência do tamanho das partículas têm
sido empregadas em vários estudos de evolução pedogenética dos horizontes do solo.
Trabalhos como de Tremocoldi (1982), Coelho et aI. (1994), Teramoto (1995) e Cooper
(1997) utilizaram as características da curva de distribuição granulométrica através de
índices e parâmetros estatísticos, a fim de estabelecer comparações entre sedimentos e/ou
camadas de solos. Essas comparações permitem inferir a natureza dos micro ambientes de
deposição e possíveis descontinuidades litológicas (Lier & Vidal Torrado, 1992).
Para esse estudo foram utilizadas as determinações granulométricas de rotina das
amostras coletadas em todos os horizontes dos perfis estudados. As cinco frações de
areia obtidas com esta metodologia (Tabela 3), foram analisadas estatisticamente
utilizando-se o programa "Plll" de Lier & Vidal Torrado (1992).
Os resultados dos fracionamentos granulométricos e utilização do programa
"Plll" foram avaliados visualmente mediante gráficos de barra (histogramas) na escala
log-aritmética, bem como em gráfico de linha na escala log-normal e estatisticamente,
através dos seguintes parâmetros sugeridos por Folk & Ward (1957): média gráfica (Mz)
e desvio-padrão gráfico inclusivo (s), assimetria gráfica inclusiva (Ski) e curtose gráfica
(Kg).
Os histogramas representativos das porcentagens das areias em cada uma das
classes granulométricas para todos os horizontes dos perfis (Figura 14, 15 e 16) mostram
uma predominância de areia fina (AF), com os maiores valores absolutos dessa fração nos
horizontes A e E dos perfis P 1 e P2, no Bt 1 do P2 e no horizonte EA do perfil P3.
Também há uma tendência de aumento relativo dos conteúdos de areia média (AM) com
profundidade, principalmente para os perfis Pl e P3. Com relação à fração areia muito
fina (AMF), seus maiores conteúdos absolutos encontram-se tanto nos horizontes
superficiais de todos os perfis (A e E para PI e A e EA para P3) como na rocha (R) do
perfil P2 e matrizes dos horizontes ferricretes (Tabela 3 e histogramas). Nota-se nos
histogramas do perfil P3 (Figura 16), a diminuição progressiva dessa fração com a
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profundidade. Esses resultados evidenciam uma distribuição aleatória obtidos para a
fração AMF nos perfis e que podem ter sua origem em diferentes mecanismos.
O comportamento do perfil P3, que mostrou uma redução da AF com a
profundidade, sugere uma natureza coluvionar para esses grãos mais finos, fato
plenamente justificável pela posição do perfil na vertente, uma vez que os materiais mais
leves são preferencialmente transportados e podem depositar-se nas porções inferiores da
paisagem por meio de erosão diferencial. A máxima expressão desse comportamento é
verificado para este perfil, embora a ocorrência de quantidades significativas de AMF nos
horizontes superficiais para os perfis P 1 e P2 também são parcialmente justificadas pela
erosão diferencial, mesmo ocorrendo um aumento gradativo dessa fração com a
profundidade (Figuras 14 e 15). Esse último comportamento é esclarecido quando
analisamos os demais mecanismos envolvidos na distribuição dessa AMF. Sua presença
em maiores proporções relativas na rocha (perfil P2), são indicativos da ocorrência de
feldspatos nessa fração, como pode ser verificado no trabalho de Lepsch et aI. (1978).
Esses autores encontraram 18% desse mineral na fração areia muito fina para os
horizontes inferiores dos perfis ferricretes, os quais intemperizam-se para a fração argila
com a evolução do perfil. Esse mecanismo vai de encontro às considerações acima
apontadas, onde observa-se um aumento significativo no conteúdo de argila para o
horizonte Cr (Tabela 3), fato que, associado a uma redução de sua fração AMF, como
verificado no histograma (Figura 15), explicam parcialmente a distribuição aleatória desta
fração no perfil P2.
Outro mecanismo responsável pela distribuição da fração AMF refere-se ao
comportamento das matrizes interglebulares dos horizontes ferricretes para os perfis P 1 e
P2 (F1-S e F2-S para o perfil PI e F-S para o perfil P2). Seu maior conteúdo relativo
nessas porções, podem ser interpretados através do fornecimento dessa fração com o
desmantelamento das glébulas, como evidenciado pelas análises micromorfológicas. No
entanto, nota-se também um elevado conteúdo relativo da AMF nos horizontes Cr do
perfil PI. A mobilização dessas frações mais finas da matriz interglebular, as quais são
depositadas no horizonte Cr, pode ser responsável por este comportamento, uma vez que
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uma extensa trama de canaIS, provavelmente intercomunicantes, foi verificado nas
análises micromorfológicas. A presença de cerosidade forte e abundante nesse horizonte,
bem como de uma significativa ocorrência argilocutânica, como observado nas análises
micromorfológicas, corroboram essa hipótese, uma vez que a fração MF pode mover-se
associada as argilas (Nahon 1986). As análises micromorfológicas também possibilitaram
a confirmação de um segundo mecanismo na geração de partículas na fração areia AMF
no Cr. A corrosão do quartzo pela água aparentemente é um processo efetivo nesse
horizonte, reduzindo o tamanho médio do esqueleto à fração areia muito fina.
Observando-se os histogramas dos perfis Pl e P2 (Figuras 14 e 15), nota-se um
comportamento semelhante entre a matriz das glébulas, entre os horizontes acima e
horizonte Cr abaixo, evidenciando uma possível filiação entre todos os horizontes dos
perfis, quais sejam os mecanismos envolvidos nas suas gêneses.
Os dados estatísticos das areias para todos os perfis Pl, P2 e P3 encontram-se na
Tabela 4. Observa-se para o perfil Pl que a média de tamanho de partícula da fração
areia (Mz) está entre 2,4 e 2,7 phi, havendo uma tendência de diminuição com a
profundidade. Maiores médias de phi positivos indicam um tamanho de grão mais fino em
relação as menores médias positivas de phi ou às médias negativas (Glamble, 1966).
Assim, há uma tendência de aumento do tamanho médio das partículas com a
profundidade. Esse comportamento também é verificado para aos demais perfis,
corroborando os diferentes mecanismos envolvidos na geração de partículas mais finas à
medida que se aproxima da superficie.
O desvio padrão (s), medida que informa o grau de selecionamento existente no
material (Folk & Ward, 1957), indicou um material moderadamente selecionado para a
maioria dos horizontes. Uma tendência na redução nesse desvio (moderadamente bem
selecionado) foi observada para os horizontes E (10-26 cm) do perfil P2 e horizontes E,
Btg 1 e Btg2 do perfil P3 indicando um processo seletivo um pouco maior nesses
horizontes. Associado a isso, nota-se para todos os horizontes E dos perfis (Tabela 4), os
menores desvios-padrão e os maiores tamanhos médios dos grãos em relação aos outros
horizontes do solum, com a máxima expressão dessa tendência ocorrendo no perfil P3.
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Esses resultados sugerem a participação de material coluvionar na gênese desses
horizontes. Ao lado do mecanismo coluvionar, uma dissolução preferencial dessa fração
mais fina (AMF) também pode contribuir para esse comportamento, principalmente
quando composto de feldspatos, os quais foram detectados nas análises mineralógicas
(silte) e micromorfológicas (silte e areia) deste horizonte.
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Figura 14. Histogramas representativos das porcentagens das areias em cada uma das
classes granulo métricas para todos os horizontes do perfil P 1.
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A análise do grau de assimetria mostrou uma dominância de uma assimetria
gráfica aproximadamente simétrica para todos os horizontes superficiais dos perfis
(horizontes A e E). No entanto, uma assimetria positiva, indicando uma "cauda" na curva
de distribuição de partículas no sentido de seus menores tamanhos e classificadas como
assimétricos finos (Folk & Ward, 1957) são encontradas nos horizontes inferiores do
perfil Pl (Crgl e Crg2) e nos horizonte E, BtgI e Btg2 do perfil P3. Essa acumulação
não-normal de material mais grosseiro que a média pode ser interpretado como uma
herança da rocha de origem, principalmente quando consideramos a fração areia média
(M), uma vez que é a fração granulométrica que menor variação (absoluta e relativa)
sofreu nos horizontes saprolíticos, tanto para o perfil PI como para P2, sugerindo uma
constituição predominantemente de minerais quartzosos (resistentes ao intemperismo).
Esse fato é corroborado com as evidências sugeridas acima, ou seja, os mecanismos
envolvidos na distribuição das areias nos perfis com ferricrete, condicionaram os menores
diâmetros médios e uma assimetria aproximadamente simétrica, como encontrados nas
matrizes dos horizontes glebulares e no solum (PI e P2). Como no perfil P3 não houve
desenvolvimento de materiais ferruginosos endurecidos, os mecanismos sugeridos acima
e responsáveis pela distribuição das areias nos horizontes ferricretes não se processaram,
e por isso, a fração areia média manteve-se aproximadamente constante desde os
horizontes inferiores até os horizontes superficiais, embora haja uma redução relativa à
superficie devido a natureza também coluvionar dos horizontes A e EA.
A camada R do perfil P2 comportou-se diferentemente dos demais horizontes em
termos de assimetria, com uma "cauda" na curva de distribuição de partículas no sentido
de seus maiores tamanhos e uma acumulação não-normal de material mais fino que a
média, por isso são classificados como assimétricos grosseiros (Folk & Ward, 1957).
Essa distribuição granulométrica corrobora novamente as evidências comentadas acima,
ou seja, as frações mais finas nesse horizonte são significativamente ocupadas com
feldspatos, como mostrado por Lepsch et aI. (1978), uma vez que é na rocha onde esse
mineral encontra-se mais preservado e por isso, em maior quantidade.
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A curtose da distribuição das areias, semelhante ao parâmetro assimetria, não
mostrou variações nos horizontes superficiais para todos os perfis, predominando o
caráter mesocúrtico, porém apresentando uma tendência ao caráter platicúrtico com o
aumento da profundidade, principalmente para o horizonte Bt2 do perfil P2 e para os
horizontes inferiores dos perfis Pl e P2. O perfil P3 manteve-se como mesocúrtico em
todos os horizontes, indicando não ter havido uma diferença significativa entre o grau de
selecionamento nas extremidades e na parte central da curva. Certamente, isso vem
corroborar a influência dos mecanismos apontados acima que interferem na distribuição
granulométrica dos perfis ferricretes e que não se processaram no perfil P3, bem como a
maior influência de materiais coluvionares por todo P3.
Comparando-se o gráfico de linha na escala log-normal (Figura 17) para os
horizontes superficiais (A, E para os perfis Pl e P2 e A e EA para P3) de todos os perfis
entre O e 25 cm aproximadamente, bem como seus parâmetros estatísticos desvio padrão,
assimetria e curtose (Tabela 4), observa-se uma semelhança entre os horizontes. Todos
eles apresentam-se com desvio-padrão enquadrados como moderadamente selecionados
(moderadamente bem selecionado para horizonte E do perfil P2), com assimetria
aproximadamente simétrica e curtose com caráter mesocúrtico, embora os tamanhos
médios dos grãos aumentem vertente abaixo. Logo, assemelham-se na sua natureza
genética. Certamente uma contribuição coluvionar é sempre observada nos horizontes
superficiais, como evidenciado acima. No entanto, os comportamentos semelhantes das
caracteristicas de distribuição de freqüência do tamanho das partículas entre os
horizontes superficiais, matriz dos horizontes glebulares e horizonte Cr para os perfis P 1
e P2 (histogramas), bem como os diferentes mecanismos envolvidos nas diferenciações
granulo métricas entre horizontes, como analisados acima, sugerem uma filiação genética
entre todos os horizontes dos perfis estudados, inclusive para os horizontes superficiais
(A e E) do perfil Pl, como defendido e demonstrado por Castro (1989), Jimenez-Rueda
& Demattê (1988) e Tremocoldi (1982) para solos podzólicos abruptos. Portanto, para o

perfil PI é sugerido os mesmos mecanismos pedogenéticos atuantes nos demais perfis e
responsáveis pelas atuais conformações dos horizontes.
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Assim, em resposta ao pnmelro questionamento apontado neste trabalho,
podemos considerar uma evolução pedogenética in situ e portanto, concomitante de
todos os horizontes da seqüência estudada, embora a participação coluvionar seja
consistente, principalmente para todo o perfil P3 . No entanto, evidências químicas,
mineralógicas e micromorfológicas serão posteriormente integradas com o objetivo de
confirmar e

complementar esses

resultados, bem

como

elucidar

os

demais

questionamentos apontados neste trabalho.
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Tabela 4. Cálculos estatísticos da distribuição granulométrica da fração areia, segundo
Folk & Ward (1957).

Dados

Horizontes

Estatísticos
A

E

FI-S

F2-S

Cr

Crgl

Crg2

Média gráfica (Mz)

2,736

2,699

2,739

2,691

2,554

2,477

2,401

Desvio padrão (s)

0,723

0,720

0,797

0,816

0,831

0,763

0,736

assimetria (Ski)

-0,034

-0.018

-0,098

-0,074

+0,039

+0,125

+0,159

curtose (Kg)

+0.956

+0,970

+0,897

+0,851

+0,818

+0,882

+0,921

A

E

Btl

Bt2

Fl-S

Cr

R

Média gráfica (Mz)

2,650

2,610

2,675

2,561

2,617

2,531

2,508

Desvio padrão (s)

0,738

0,696

0,722

0,757

0,802

0,761

1,054

assimetria (Ski)

-0,000

+0,009

-0,009

+0,055

-0,019

+0,013

-0,167

curtose (Kg)

+0,937

+1,015

+0,968

+0,885

+0,884

+0,973

+0,801

Perfil P3

A

EA

E

Btgl

Btg2

Média gráfica (Mz)

2,592

2,514

2,287

2,384

2,257

Desvio padrão (s)

0,741

0,712

0,648

0,688

0,653

assimetria (Ski)

+0,029

+0,051

+0,140

+0,109

+0,180

curtose (Kg)

+0,924

+0,960

+0,988

+0,974

+0.988

Perfil PI

Perfil P2
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4.3. Evidências Químicas
4.3.1. Análises de rotina

As propriedades químicas determinadas incluíram: matéria orgânica, reação do
solo (pH), bases trocáveis (SB), valor V, capacidade de troca catiônica à pH 7 (CTC7) e
saturação em AI (m).
Os dados obtidos para os perfis PI, P2 e P3 encontram-se na Tabela 5. As Figuras
18 e 19 mostram a variação desses atributos com a profundidade, considerando apenas a
matriz das glébulas para o horizonte ferricrete. Nota-se pela Figura 18 que os maiores
conteúdos de matéria orgânica para os perfis P2 e P3 encontram-se nos horizontes
superficiais, com seu maior valor para o horizonte A do perfil P3 (26,4 g!Kg).
As glébulas dos horizontes petroplíntico mostraram os menores valores de
matéria orgânica (1,2 g/kg no F l-C do perfil P 1), evidenciando sua origem dissociada
deste componente. No entanto, uma concentração superior (14,4 g!kg) ao seu horizonte
superficial do perfil Pl é observado para F2-C, caracterizados anteriormente como
material plíntico. A mobilização da matéria orgânica pode ter-se ocorrido tanto posterior
a gênese dessas glébulas, penetrando nos seus poros e fendas, como anteriores, fazendo
com que encerrem e fossilizem no seu interior esse constituinte. O fato é que sua
mobilização está dissociada do elemento ferro, uma vez que os menores teores de ferro
pirofosfato determinado entre as glébulas, foram detectados na amostra plíntica F2-C. O
baixo conteúdo de matéria orgânica é um requisito necessário ao enquadramento desse
material na fase esquelética na FAO (1994) e como material de origem plíntico (Daniels
et aI., 1978).
Quanto a reação do solo (Figura 18 e Tabela 5), esta manteve-se ligeiramente
ácida em todos os horizontes dos perfis estudados. Seu maior valor é registrado para o
horizonte A do perfil Pl (pH em água

=

6,0), certamente devido a calagem, prática

comum em cultivos de café. Seus menores valores são observados nos horizontes e
camada inferiores, com sua máxima expressão na camada R do perfil P2. Nesta, os baixos
pH em KCI (3,5) e CaCh (3,7) registrados são função do elevado conteúdo de aluminio
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trocável (115,2 mmoIJKg), como confirmado nas determinações do elemento e acidez
potencial (H+A1).
Associado as variações de pH, os menores conteúdos de cátions trocáveis (SB) e
saturação por bases (V) foram verificados nos horizontes Crg 1 e Crg2 do perfil P 1, bem
como no horizonte Cr e camada R no perfil P2, os quais apresentam grande parte de sua
CTC ocupadas com alumínio trocável. Basicamente, podemos atribuir essa elevação da
saturação por alumínio em profundidade a dois mecanismos. O primeiro mecanismo está
relacionado à formação e degradação do ferricrete, mobilização do alumínio e deposição
nos horizontes e camadas inferiores dos perfis. Este será discutido na apresentação e
interpretação dos resultados sobre as dissoluções seletivas. O segundo e mais
significativo mecanismo, denominado ferrólise (Brinkman, 1970), está associado a solos
ácidos sujeitos a redução sazonal. Nessas condições, o ferro ferroso (Fe2 +) substitui parte
dos cátions e alumínio trocáveis durante o estágio de saturação d'água, deslocando-os
dos sítios de troca. O W é concentrado durante a oxidação dos compostos ferrosos,
podendo induzir a dissolução de parte das estruturas das argilas.
Existem condições adequadas e fortes evidências de desenvolvimento da ferrólise
nos perfis estudados. Primeiro, as condições de sazonalidade são satisfeitas para todos os
perfis, porém em menor extensão para P2. Os perfis Pl e P2 permanecem boa parte do
periodo chuvoso com seus horizontes inferiores saturados e o perfil P3, está localizado
próximo ao córrego e mostra uma acentuada oscilação no nível de água, como
evidenciado nos trabalhos de campo. Também apresentam um conteúdo substancial de
ferro, possivelmente boa parte dele devido à sua mobilização do horizonte F e depositado
nos horizontes inferiores (perfis Pl e P2), satisfazendo a exigência e necessidade da
presença do elemento para o desenvolvimento da ferrólise. Segundo, os mais baixos
valores de SB e os maiores conteúdos de alumínio, acidez potencial e m são registrados
para os horizontes inferiores dos perfis estudados, com a máxima expressão desses
índices verificado na rocha (R) do perfil P2. Nela, também observa-se uma redução no
conteúdo de argila, as maiores acumulações de silício total e alumínio extraído com
oxalato. Assim, a ferrólise é evidenciada como um mecanismo atuante em todos os perfis
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estudados, liberando AI da estrutura dos minerais silicatados, os quais estão livres para
ocupar os sítios de troca das argilas ou serem incorporados nas estruturas dos óxidos e
hidróxidos de ferro secundários. É mais pronunciada nos horizontes inferiores do perfil
P2 pelo elevado conteúdo de ferro em relação aos demais horizontes onde a ferrólise é
ativa, bem como devido às condições desfavorecem a formação de gibbsita secundária,
principalmente pelo elevado conteúdo de sílica presente (Anjos et al., 1995 e Schellmann,
1994). Sua máxima expressão é notada no horizonte Cr (P2) devido aos menores
conteúdos de SB. No entanto, o elevado conteúdo de argila deste horizonte (32%) em
relação a rocha (17%), bem com a presença de canais fissurais nesta última
(macroporos), como evidenciado nas lâminas delgadas, conferem maiores potenciais de
oxidação à essa porção do perfil (R), possibilitando a mobilização do AI dos horizonte
superiores e sua retenção na rocha.
Observando-se o perfil P 1, seu maior valor de SB e CTC está na matriz dos
horizontes glebulares. Provavelmente o desmantelamento das glébulas é responsável pelo
constante rejuvenescimento de sua matriz, como sugerido por Debaveye et alo (1987),
uma vez que minerais primários, tais como micas e feldspatos, são constituintes das
glébulas. Em relação a seus horizontes superficiais, a maior SB e V para o horizonte A
(35,2 mmjKg e 46% respectivamente) pode ser atribuída à reciclagem, no entanto
observa-se uma diminuição desses índices no horizonte E, fato que juntamente com a
elevação da saturação em alumínio (passa de 6% no horizonte A para 28% no E),
sugerem uma lixiviação de cátions básicos.
O perfil P2 é o que apresenta os maiores valores de SB, CTC e m, como
evidenciado nas Figuras 18 e 19. Os elevados valores de CTC e m já foram comentados
anteriormente, como correlacionados à ferrólise. No entanto, observa-se uma elevação da
SB e CTC com a profundidade, desconsiderando-se o horizonte superficial, sujeito a
reciclagem de nutrientes e o horizonte Cr e camada R, influenciados pela ferrólise, bem
como as glébulas. Esse comportamento pode ser interpretado, além da destruição das
glébulas no rejuvenescimento da matriz, similarmente ao sugerido para o perfil P 1, como
uma mobilização de cátions básicos dos horizontes superiores A, E, Bt 1 e Bt2 e
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depositados na matriz interglebular. A própria presença de horizontes franco arenosos a
superficie com uma evolução pedogenética in situ corroboram essa assertiva. Alguma
mobilização lateral desses elementos provindos da paisagem à montante também é
esperado para todos os perfis estudados, uma vez que localizam-se no sopé da vertente.
Assim, essa mobilização vertical atualmente não é procedente no perfil P 1, devido a
ausência de horizontes diagnósticos sub superficiais acima do ferricrete, bem como para o
perfil P3, onde não há uma constante "alimentação" de seus horizontes pela degradação
das glébulas, fatos que, evidenciam para o perfil P2, a importância da mobilização dos
cátions dos horizontes superiores e deposição abaixo, uma vez que a mineralogia da
fração argila é basicamente caulinítica e micácea para todos os horizontes dos perfis
estudados, como evidenciado nas análise mineralógicas, bem como o conteúdo de argila é
pouco variável entre a matriz das glébulas e horizontes texturais.
Em relação às glébulas dos horizontes ferricretes, estas mostram baixos valores de
SB e CTC7 (Tabela 5), com seus menores conteúdos para as glébulas F1-C do perfil P2.
Esses resultados aproximam dos encontrados por Eswaran & Mohan (1973) para
petroplintita do sul da Índia. Certamente a mineralogia predominantemente oxidica, a
elevada cristalinídade dos óxidos e hidróxidos de ferro e o intenso processo de
transformações predominantemente desgastantes que se processam durante a gênese dos
ferricretes, caracterizados por dissoluções, perdas e transformações de minerais, como
relatado por Ambrosi & Nahon (1986), Muller & Bocquier (1986) e Nahon (1991), são
responsáveis por esses resultados.
A segregação e precipitação do ferro na forma de nódulos, assim como as atuais
mobilizações desse elemento, condições hidrológicas dos perfis, diferentes conteúdos de
matéria orgânica e presença de horizontes texturais acima do P2, condicionam as
diferenças encontradas entre horizontes e perfis estudados.
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Tabela 5. Análises pedológicas de rotina para os perfis PI, P2 e P3.

Hor.

Prof.
(em)

pH
H 20

pH
KCl

pH
CaCl2

MO
g/Kg

mglKg

6,2
3,9

1.2

P

K

Ca

Mg

AI

H+AI

SB

CTC7

---------------mmol,/Kg----------------

V

m

-----o'
10-.. _....--

Perfil PI
A

00-10

6,0

4,8

5,3

E
FI_SI

10-25

4.5

4,0

4,1

10,0
9,2

4,6

18,3

1.7

12.1
8,0

2,8
2,8

0,9
4,9

19,1
22,8

16,2
12,7

35,2
35,7

46
36

6
28

2,1

2.8

16,3

8,1

3,2

29.1

26,8

55,8

48

10

25-45

5,3

4,3

FI-C

2

25-45

5,5

4,9

5,1

1.2

0,4

2.2

9,2

4,6

0,0

20,3

16.2

36,2

45

O

F2-S

1

45-55

4,9

4,1

4,3

15,4

3,4

2,9

15.4

7,7

4,4

31,8 25,9

57,9

45

13

2

45-55

5,1

4,7

4,9

14.4

0,5

2,0

9,7

4,7

0,0

20,3

17,0

37,0

46

O

Cr

55-116

5,3

4,1

4,4

8,3

0,5

1.4

10.9

6,2

12,1 21,1

18,4

39,4

47

40

Crgl

116-140

4.7

3,8

4,0

4.2

0.6

1.7

6.7

4,3

26.4 26,8

12,7

39,7

32

67

Crg2

140-180

4.8

3,6

3.8

0,51

0.7

2.3

9.3

6,1

38,2 40,0

17,3

57,3

30

69

17,9

F2-C

Perfil P2
A
E

00-10
10-26

5,1

4,2

17,4
12,1

3,8
0,7

1,9
1.4

10,9
8,1

4,9
1,8

3,1
3,9

24,1
22,0

43

4,1

4,6
4,3

41,9

5.1

11,4

33,4

34

14
26

Btl

26-38

5,2

4,2

4,5

13.0

2,4

3.9

17.8

4,2

7,1

25,2 25,9

50,9

51

21

Bt2
FI-SI

38-60

5,3

4,3

4,6

8,4

2,3

1,7 21,6

4,8

1,2

25,4 28,7

53,7

53

3

60-85

5,5

4,6

4,9

13,2

0,8

2.3

21,7

8,2

0,0

23,2

32,3

55,3

58

O

FI-C2

60-85

5,8

5,3

5,6

3,1

0,5

IA

6,9

2,3

0,0

4,9

10,4

15,4

68

O

85-110
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3,1
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115,

10,6

102,6

10

92

7,0

F2

3

91,9

Perfil P3
A
EA

00-13
13-24

5,4
5,3

4,5
4,2

5,0
4,7

26.4
6,2

6,2
1,9

1.5
0,9

19,9
10,1

2,8

0,0
1,1

18,0 28,5
13,1 13,9

46,5
26,9

61
52

O
7

E

24-67

5.2

4,2

4,3

9,1

3,2

1,0

8,0

3,0

3,0

15,3

12,0

27,0

44

20

Btgl
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5,1

4,0

4,2

15.4

2,1

0,5

15,2

6,4

9,2

38,4 2L5

59.5

36

30

Btg2

100-150

4.8

3,9

4,1

7.3

3.3

0,8

7,8

9.

43,8

41

36

10,4 26,2

lFl-S e F2-S: matriz interglebular dos horizontes FI e F2 respectivamente;
lFI-C e F2-C: glébulas dos horizontes FI e F2 respectivamente;
3F2: horizonte F2 do perfil P2. Amostra homogeneizada (glébulas + matriz).
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Figura 18. Distribuição da matéria orgânica (MO), pH em KCl (pH KCl) e soma de bases
(SB) com a profundidade para todos os perfis estudados (horizonte ferricrete
considerou-se apenas sua matriz interglebular).
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Figura 19. Distribuição da saturação em bases (V), CTC à pH 7 (CTC7) e saturação em
alumínio (m) com a profundidade para todos os perfis estudados (horizontes
ferricretes considerou-se apenas sua matriz).
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4.3.2. Análises dos elementos totais

Os conteúdos totais de silício, alumínio, ferro, manganês e titânio extraídos nos
solos e glébulas estudados, encontram-se na Tabela 6. As glébulas mostram os maiores
conteúdos de ferro variando entre 156,92 g/Kg na plintita do perfil P1 (F2-C), 219,02
g!Kg na petroplintita do mesmo perfil e 272,10 g!Kg no FI-C do perfil P2. Esses
resultados são semelhantes aos encontrados por Ibanga (1980) nas "lateritas" originárias
de arenito, embora seus valores variem acentuadamente entre diferentes localidades
amostradas ou entre diferentes litologias. No entanto, são inferiores aos apontados por
Roquin et al. (1990b) e Tardy & Roquin (1992) para ferricretes originários de rochas
básicas e graníticas. Certamente a litologia interfere no seu conteúdo de ferro (Ibanga,
1980; Roquin et al., 1990b e Tardy & Roquin, 1992), pois além de influenciar na
quantidade e disponibilidade do elemento para a segregação e precipitação "em massa", a
pequena superfície específica dos materiais mais arenosos, quando comparado aos
argilosos, faz com que menores quantidades do agente cimentante sejam necessários aos
primeiros na formação dos ferricretes, como afirmam Alexander & Cady (1962).
Além da litologia, a idade ou grau de evolução dos ferricretes também interferem
no seu conteúdo de ferro. Carapaças ou ferricretes pouco evoluídos são mais pobres no
elemento e a natureza da rocha de origem ainda podem ser detectadas (Tardy & Roquin,
1992). É o caso dos horizontes aqui identificados e descritos como F2 e adjetivados
como litodependentes por Roquin et aI. (1990b) e Tardy & Roquin (1992) por refletirem
as caracteristicas morfológicas da rocha abaixo. Os autores acrescentam que o grau de
litodependência diminui com a idade ou grau de evolução dos ferricrete a medida que seu
conteúdo de ferro aumenta. Assim, podemos considerar que os materiais aqui estudados
encontram-se em diferentes estágios evolutivos em resposta ao segundo questionamento
apontado neste trabalho. Os horizontes identificados como FIou petroplínticos, mostram
uma maior concentração de ferro, maior dureza e não guardam as características
morfológicas da rocha mãe, portanto são litoindependentes e mais evoluídos. As plintitas
ou carapaças abaixo,
apresentam-se morfologicamente semelhantes à rocha mãe, porém
.----com maior impregnação de ferro e também com menor dureza e menores conteúdos do
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elemento em relação às glébulas petroplínticas acima. Essas características conferem a
adjetivação de litodopendentes a esses ferricretes imaturos, conforme Roquin et aI.
(1990b) e Tardy & Roquin (1992) e confirmam os diferentes estágios evolutivos entre os
horizontes plínticos (F2) e petroplínticos (FI).
A relação entre os horizontes petroplínticos e plínticos, ainda em resposta ao
segundo questionamento apontado neste trabalho, basicamente pode ser considerada sob
dois diferentes aspectos quando enfatizamos a sucessão ou a ordem de formação entre
esses materiais (idade). Aquele em que consideramos todos os horizontes estudados
como estágios evolutivos na formação dos ferricretes endurecidos à subsuperficie. Neste
contexto, os materiais plínticos, à semelhança aos mosqueados abaixo das carapaças,
resultam de intermináveis e repetidas transferências e acumulações que se desenvolvem
no regolito, gerando uma seqüência de estruturas onde cada uma resulta da evolução da
antecedente. Esse mecanismo geoquímico entitulado "auto-organização" por Nahon
(1991), também é mostrado em vários trabalhos (Ambrosi & Nahon, 1986; Muller &
Bocquier, 1986; Nahon, 1986; Tardy & Nahon, 1985 e Thomas 1994) e podem sugerir
que o horizonte petroplíntico resulta da evolução do plíntico numa ordenada e contínua
progressão geoquímica. Assim, as plintitas atualmente presentes nos perfis em questão,
formaram-se concomitantemente ao desenvolvimento das petroplintitas e esta pela
evolução de antigas plintitas. Portanto apresentam a mesma idade, porém diferentes graus
de evolução.
Outro aspecto a ser considerado na relação entre esses materiais, envolve a
formação atual da plintita pelas transferências e acumulações de matéria que se
desenvolvem pela degradação da petroplintita acima. Neste contexto, a plintita
atualmente localizada nos perfis, forma-se posteriormente ao material petroplíntico e
portanto, são mais jovens. Essa última hipótese parece mais adequada a atual morfologia
dos perfis e glébulas, e encontram fortes argumentos nas interpretações químicas
(dissoluções seletivas).
A existência ou mesmo a ausência de diferentes horizontes ou feições ferruginosas
nos perfis ferricretes a fim de especular ou ainda excluir alguns dos principais
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mecanismos concernentes à sua gênese é apontado por McFarlane (1976). Assim, as
descrições dos perfis Pl e P2 discutidas anteriormente, evidenciam a ausência de uma
progressão ordenada de feições ferruginosas, tais como a presença de mosqueados nos
saprolitos abaixo dos horizontes ferricretes, e mesmo uma transição gradual entre os
diferentes horizontes ferruginosos, de modo que uma filiação genética possa ser
estabelecida e interpretada como uma progressão vertical das diferentes fácies
ferruginosas, como demonstrado por Ambrosi et alo (1986), Ambrosi & Nahon (1986),
Nahon (1991) e Tardy & Nahon (1985).
Em relação às glébulas plínticas, notadamente do perfil P2, essas mostram um
córtex ferruginoso endurecido de coloração vermelho-escuro-acinzentado (lOR 3/3)
mantendo e encerrando as estruturas e formas dos saprolitos abaixo, porém com maiores
conteúdos de ferro, sugerindo com essa morfologia uma mobilização do elemento dos
horizontes ferricretes acima e sua maior segregação e precipitação nas bordas dos
fragmentos saprolíticos, cujos mecanismos serão posteriormente discutidos. Também, a
formação das glébulas petroplínticas por um processo de remoção dos constituintes do
material plíntico abaixo e seu posterior endurecimento, tal como demonstrado por
Gallaher et alo (1974), sugerindo que o horizonte petroplíntico resulta da evolução do
plíntico numa ordenada e contínua progressão geoquímica, é pouco provável quando
verificamos o perfil P 1. Observando-se o conteúdo de silício da plintita em relação à
petroplintita (Tabela 6), nota-se teores inferiores para as glébulas plínticas, evidenciando
que esses materiais não foram formados concomitantemente, uma vez que condições
similares de intemperismo condicionariam conteúdos superiores de silício ao material
plíntico, eminente precursor da petroplintita. Como a plintita é mais jovem, diferentes
condições de intemperismo são responsáveis pelo seu menor conteúdo de silício em
relação à petroplintita acima.
Portanto, as interpretações aqui estabelecidas evidenciam que os horizontes
plínticos são os produtos do desmantelamento das couraças, e cujos processos envolvem
a mobilização vertical do ferro e sua segregação e precipitação no horizonte saprolítico
imediatamente abaixo, tal como demonstrado por vários autores (Alexander & Cady,
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1962; Ambrosi & Nahon, 1986; Beauvais et al., 1990; Beauvais & Tardy, 1991; Beauvais
& Tardy, 1993; Fõlster et aI., 1971; King et aI., 1990; Maignien, 1966; McFarlane, 1976;

Sivarajasingham et al., 1962; Tardy, 1992; Tardy & Nahon, 1985 e Tardy et al., 1988),
sendo assim, mais jovens em relação ao material petroplíntico acima. No entanto, os
mesmos mecanismos podem estar envolvidos na formação dessas feições, de modo que a
atual plintita pode evoluir para petroplintita a partir dos sucessivos aportes de ferro
provindos da degradação desta última, bem como, através do estabelecimento de
condições hidrológicas adequadas à cristalinização e endurecimento do cimento
ferruginoso.
Ainda com relação ao elemento ferro, os menores conteúdos são verificados para
os horizontes EA (5,92 glKg) e E (7,93 g!Kg) do perfil P3. Possivelmente, a consistente
natureza coluvionar desse perfil, associado a sua maior umidade, a qual condiciona os
potenciais de oxidorredução mais adequados à remoção do ferro (Schwertmann &
Taylor, 1989), são responsáveis por esse comportamento.
O conteúdo de manganês (Mn) é baixo em todos os perfis estudados. Os menores
valores são encontrados nas glébulas (0,16 glKg) e nos horizontes E, Bt1 e Bt2 (0,16
glKg) do perfil P3. No entanto, a maior concentração do elemento no horizonte Cr (0,78
glKg) e camada R (0,93 glKg) do perfil P2 já foi comentado anteriormente como
resultado das condições hidrológicas atuais da seqüência estudada. Os baixos conteúdos
no perfil P3, também são condicionados pelas condições hidrológicas atuais deste perfil,
uma vez que Mn pode ser largamente perdido dos solos sob condições úmidas
(Schwertmann & Fanning, 1976). Portanto, as glébulas aqui são essencialmente
ferruginosas, com baixos teores de manganês, ao contrário dos nódulos e concreções
estudados por Schwertmann & Fanning (1976) e Rhoton et alo (1993), embora algumas
poucas mostram-se enegrecidas no seu interior, evidenciando a presença do elemento. Os
mecanismos envolvidos na de formação dessas glébulas já foram discutidos nos
resultados morfológicos.
Comparando-se os conteúdos de silício (Si) e alumínio (AI) na Tabela 6 observase que os menores valores estão nos horizontes superficiais. Esses resultados certamente
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refletem as menores porcentagens de argila entre todos os horizontes dos perfis
estudados. No entanto, o índice de intemperismo Ki são elevados (> 2), sugerindo a
presença de minerais micáceos e feldspatos nas frações mais finas (argila e silte) dos
horizontes franco arenosos superficiais. Os maiores conteúdos de Si são encontrados na
rocha (R) do perfil P2 e também refletem parcialmente os maiores conteúdos de mica e
feldspatos, como evidenciado pelas análises mineralógicas. Em relação ao Al, para o
perfil P 1 há um aumento do seu conteúdo nos horizontes saprolíticos a medida que se
caminha para a superficie. Esses resultados acompanham o aumento dos conteúdos de Si
e argila uma vez que o H 2 S04 forte dissolve principalmente essa fração do solo (Anjos, et
al., 1995) e portanto, o conteúdo desses elementos corresponde à quantidade de alumínio
e silício na fração argila e evidenciam os mecanismos apontados nos resultados
morfológicos e granulométricos, ou seja, a argiluviação e/ou intemperização dos minerais
primários da rocha no aumento e formação da argila no saprolito.
Em relação às glébulas, são verificados menores conteúdos de Si e Al quando
comparamos à sua matriz interglebular. Considerando-se uma origem in situ, esses
resultados sugerem a atuação dos mecanismos de dissolução da caulinita na formação e
desmantelamento das couraças e carapaças, como proposto por Ambrosi et alo (1986),
Beauvais & Tardy (1991), Muller & Bocquier (1986) e Nahon (1991). Comparando-se
apenas as glébulas, observa-se os menores teores desses elementos, assim como o menor
valor de Ki para o perfil P2 (F-C). Isso reflete os mais baixos conteúdos de caulinita e
corroboram a atuação dos mecanismos de dissolução do mineral a medida que o ferro é
acumulado na formação do ferricrete, uma vez que o aumento da concentração desse
elemento induz à desestabilização da caulinita por uma progressiva substituição
isomórfica do Fe na estrutura desse míneral silicatado (Muller & Bocquier, 1986). Assim,
as maiores deposições de ferro no perfil P2 levam as maiores substituições isomórficas na
estrutura da caulinita, desestruturando e dissolvendo-a em seus constituintes solúveis, ou
seja, sílica e alumínio. Algum alumínio liberado toma-se componente da Al-hematita, no
entanto, a maior parte desse elemento, juntamente com o Si, migram a curtas distâncias e
podem reprecipitar como uma nova geração de caulinita (Nahon, 1991). Também, o
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desmantelamento da couraça é responsável pela desestabilização da associação caulinitahematita e liberação dos seus constituintes ferro, alumínio e silício (Beauvais & Tardy,
1991), os quais são lixiviados do horizonte ferricrete e podem depositar-se nos
horizontes inferiores. Assim, a remobilização desses elementos, tanto pela formação
(horizonte F2) como degradação (horizonte FI) das glébulas, podem ser parcialmente
responsáveis pelo elevado conteúdo de Si total no horizonte F2 e na rocha do perfil P2,
uma vez que o conteúdo de Al total pouco variou entre esses horizontes inferiores (F2 e
Cr) e camada R deste perfil, bem como o elemento Si é preferencialmente remobilizado
em relação ao Al. Essa última assertiva é corroborada quando se observa a pequena
variação no conteúdo desse último elemento entre as glébulas dos perfis (FI-C e F2-C do
perfil PI e F-C do perfil P2), no entanto, o silício varia consideravelmente.
Comparando-se o elemento titânio (Ti), observa-se que seus maiores conteúdos
encontram-se nas glébulas. Esses resultados sugerem a participação dos mecanismos de
natureza residual na gênese dos ferricretes, ou seja, o enriquecimento do Fe é devido à
remoção dos outros constituintes e acumulação de elementos pouco móveis e resistentes
ao intemperismo (McFarlane, 1976). Embora o elemento Ti seja passível de mobilidade
em determinados ambientes pedogenéticos (Milnes & Fitzpatrick, 1989), geralmente sua
acumulação relativa é esperada nos processos de laterização devido à sua resistência ao
intemperismo. Essa origem residual na gênese dos ferricretes é bem aceita nos dias atuais
(Aleva, 1994 e McFarlane, 1983), no entanto, "lateritas nas posições de sopé de vertente
usualmente possuem muito de sua concentração proveniente da acumulação absoluta" de
ferro (McFarlane, 1983, p.21). Portanto, é proposto aqui algum desenvolvimento in situ
para esses ferricretes dos baixos níveis topográficos os quais são considerados
predominantemente de acumulações absolutas, pois como afirma McFarlane (1976, p2I),
essa natureza residual está "freqüentemente associada", de modo que as "lateritas" nessas
posições da vertente "são apenas parcialmente detritais".
Evidências da origem de lençol para os ferricretes aqui estudados já foram
comentadas anteriormente e podemos argumentar, ainda em resposta ao terceiro
questionamento apontado neste trabalho, que a origem do ferro na formação dos
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ferricretes é primordialmente proveniente de fontes externas. Algumas evidências
morfológicas e químicas corroboram esse apontamento. Como exemplo, podemos sugerir
que a ausência de um perfil de intemperismo típico, tal como descrito McFarlane (1976) e
McFarlane (1986), indica que o enriquecimento de ferro não é residual, mas originário
principalmente do transporte lateral de ferro. O influxo lateral desse elemento é
responsável pelo constante suprimento de Fe2+ às posições inferiores da paisagem
(Maignien, 1966), descarregando no lençol freático e precipitando o Fe3 + em sua
superficie, dando origem a esses ferricretes dos baixos níveis topográficos, conforme
sugerido por vários autores (Bigarella et al., 1996; Bourman, 1993; Bourman et al., 1987
e McFarlane, 1983). Também, como uma zona de lixiviação do ferro (zona pálida) não se
encontra abaixo do horizonte ferricrete, uma migração ascendente e o enriquecimento do
elemento na forma de ferricrete, como sugerido por Mann & Ollier (1985), pode ser
excluída. Outro argumento que evidencia a origem do ferro predominantemente das
fontes externas, refere-se ao comportamento do Al (Schwarz, 1994). Esse elemento não
foi enriquecido significativamente na forma de minerais bauxíticos ou goetita aluminosa
no ferricrete, como evidenciado nas análises químicas totais, mineralógicas e
submicroscópicas, de modo que uma consistente concentração residual é descartada.
Certamente, a existência dos ferricretes apenas nos sopés de vertente é o principal
argumento a confirmar sua origem predominantemente de lençol.
Em suma, podemos concluir em resposta ao terceiro questionamento apontado
neste trabalho, que os ferricretes na área estudada são predominantemente alóctones, ou
seja, oriundos de aportes externos de ferro provindos da paisagem à montante e
depositados no estreito limite de oscilação do lençol freático. No entanto, alguma
contribuição residual foi evidenciada, sugerindo um rebaixamento da paisagem e
concentração dos elementos pouco móveis na gênese desses materiais ferruginosos
endurecidos.

Tabela 6. Análise dos elementos totais (ataque sulfurico) e dissoluções seletivas para os perfis PI, P2 e P3.
Hor. 1

Prof.

Si

Ali

A1d

Alo

F~

Fed

Feo

F~

Fep

Ti

Mnt

-----------------------------------------------g/Kg--------------------------------------------------

Mnd

Mno

Mn h Feolfed AlctlFcd

-------mg/Kg-------

--%--

Perfil PI
A
E
Fl-S
FI-C
F2-S
F2-C
Cr
Crgl
Crg2

00-10
10-25
25-45
25-45
45-55
45-55
55-116
116-140
140-180

19,25
22,99
56,96
48,90
65,75
42,01
59,02
48,13
47,20

13,92
19,42
54,87
47,35
56,93
47,35
56,30
45,71
30,69

1,32
1,78
3,82
6,83
5,17
7,07
3,62
3,18
1,24

0,53
0,59
1,45
1,26
1,53
1,44
1,63
1,42
1,17

12,94
5,51
7,68
18,95
48,25 44,34
219,02 215,92
44,48 40,09
156,92 149,43
37,20 35,39
31,19 23,15
21,61
9,88

0,68
0,73
1,66
11,41
1,78
15,12
1,48
1,03
0,80

0,12
0,09
0,11
1,19
0,08
1,31
0,05
0,04
0,03

0,82
1,44
1,41
0,27
1,05
0,22
0, li
0,11
0,12

12,16
12,76
16,38
24,48
16,90
21,47
16,03
13,97
9,31

0,31
0,31
0,23
0,16
0,23
0,16
0,23
0,23
0,16

00-10
15,93 13,39
10-26
21,07 17,25
26-38
30,09 43,28
38-60
56,59 55,08
60-85
57,52 56,77
60-85
33,04 45,71
85-110 96,78 69,21
110-164 69,11 64,18
164-190 106,92 65,93

0.87
1,16
2,71
3,67
3,28
7,90
4,34
2,89
4,41

0,42
0,53
1,08
1,32
1,64
1,07
2,68
2,62
6,06

20,07
15,59
28,04
34,76
41,12
272,10
91,68
44,20
55,80

0,75
0,71
1,15
1,50
1,86
6,94
2,42
2,00
2,17

0,16
0,09
0,09
0,08
0,11
0,83
0,09
0,11
0,48

0,70
0,76
1,15
1,11
1,01
0,36
0,16
0,11
0,07

9,31
10,17
13,36
13,97
13,62
26,21
18,19
17,33
19,22

<UI
0,31
0,23
0,23
0,23
0,16
0,39
0,78
0,93

68,01
43,54
54,59
87,90
39,22
89,22
45.19
42,36
24,71

71,69
43,19
10,56
2,12
5,65
8.48
5.45
3,63
5,45

81,54
51,29
19,31
8,47
10,00
9,07
7.26
4,45
12,10

12,38
9,56
3,73
5,28
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4.3.3. Análises das dissoluções seletivas

As técnicas de dissoluções seletivas tem sido usadas com sucesso para a resolução
de um número de problemas dentro da química do solo, e de modo especial no
entendimento da formação dos óxidos de ferro e gênese dos solos (Blume &
Schwertmann, 1969; Ibanga et aI., 1983; McKeague & Day, 1966 e Schwertmann, 1973).
Também aqui, as determinações de ferro, alumínio e manganês obtidos por diferentes
extratores seletivos (Tabela 6), além de caracterizar os perfis ferricretes, objetivam
elucidar e corroborar os diferentes mecanismos envolvidos na gênese desta porção da
paisagem sob domínio das feições ferruginosas. No entanto, alguns esclarecimentos sob
as diferentes metodologias utilizadas são úteis para uma melhor interpretação dos
resultados.
O conteúdo de ferro total

(F~)

determinado após dissolução da amostra com

H2 S04 concentrado inclui todas as possíveis fontes de Fe na fração argila (Anjos, et al.,
1995). Técnicas de dissolução seletiva tem sido usada por muitos anos para se obter uma

partição dos compostos de ferro em várias fases (Costa, 1996). Com essa finalidade,
Holmgren (1967) desenvolveu o método do ditionito-citrato (DC) por exemplo, visando
uma metodologia eficiente, rápida e adaptável às análises de rotina na remoção de todos
os óxidos de ferro livres nas amostras pelo uso de um agente redutor forte (ditionito de
sódio) e um agente complexante e tamponante (citrato). No entanto, o método não
distingue entre as várias espécies de óxidos de ferro, tais como óxidos e oxihidróxidos de
ferro bem cristalinizados, formas amorfas e as unidas a matéria orgânica (McKeague &
Day, 1966), e portanto, esse elemento removido com o extrato (Fed) é uma média da
composição química de todas as fases dissolvidas (Costa, 1996). Esse método geralmente
extrai conteúdos similares de Fe em relação ao bem conhecido DCB (ditionito-citratobicabomato) (Partiff & Childs, 1988). Por outro lado, o procedimento oxalato-oxálico
(Schwertmann, 1973), agente complexante e redutor suave (BarraI Silva, 1987), remove
somente as fases inorgânicas pouco cristalinas (ferridrita por exemplo; Feo), bem como o
aluminio associado com húmus (Alo) (Partiff & Childs, 1988). A relação entre o ferro
extraído pelos dois métodos (FeJFed) é chamada de ferro ativo (Blume & Schwertann,
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1969) e tem sido amplamente usada na avaliação dos processos pedogenéticos, no grau
de desenvolvimento dos perfis e cristalinidade dos óxidos de ferro (Anjos et aI., 1995;
Barrai Silva, 1987; Blume & Schwertmann, 1969; Costa, 1996; Gamble & Daniels, 1972;
McKeague & Day, 1966; Moore, 1973; Rhoton, et aI., 1981; Rhoton et aI., 1993;
Schwertmann & Kampf, 1983 e Schwertmann & Taylor, 1989).
Outros extratores, tais como pirofosfato e hidroxilarnina, foram também utilizados
tanto nas determinações do ferro associado a matéria orgânica (Fep), como nas formas
facilmente redutíveis de ferro

(F~)

e manganês (Mnh) respectivamente, complementando

assim, as técnicas dissoluções seletivas. No entanto, trabalhos recentes tem evidenciado
uma pequena especificidade do reagente pirofosfato para determinados tipos de solos.
Particulannente, os solos contendo goetita ou ferridrita, associados a elevados conteúdos
de caulinita ou vermiculita, o reagente pirofosfato pode causar a dispersão dos óxidos e,
por conseguinte, elevados valores de Fep são obtidos (Partiff & Childs, 1988). As formas
facilmente redutíveis de ferro e manganês, cujo agente ativo é um redutor pouco potente
(hidroxilanúna), solubilizam as frações mais sensíveis do Fe na forma férrica e de Mn na
forma oxidada (BarraI Silva, 1987). No entanto, vários trabalhos tem mostrado uma
similaridade entre as formas de Mn extraídos com oxalato, hidroxilamina e ditionitocitrato (Barral Silva, 1987 e Blume & Schwertmann, 1969) e Fe extraídos com oxalato e
hidroxilanúna (Lee, et alo 1989; Barral Silva, 1987; Chao & Zhou, 1983 e Ross et al.,
1985), embora diferentes concentrações, temperaturas e tempo de extração dos reagentes
foram utilizados.
Examinando-se os dados da Tabela 6 verifica-se que os maiores conteúdos de
ferro extraído por ditionito (Fed) estão nas glébulas, à semelhança do ferro total. Também
aqui, os maiores teores são observados para as glébulas petroplínticas (269,62 glKg) do
perfil P2 e menores frações ocorrem na petroplintita (215,92 g1Kg) e plintita (149,43
glKg) do perfil P 1. Esses resultados estão de acordo com os apontamentos de Shadfan et
alo (1985), os quais encontraram uma relação linear entre a resistência dos materiais
ferruginosos, medidas como pressão de penetração e ferro extraído com ditionito
(comparando-se FI-C com F2-C). Maiores acumulações do elemento parecem estar
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associadas com o aumento do endurecimento e resistência dos materiais (Shadfan et al.,
1985), embora alguns autores afirmem que algo mais que o simples conteúdo absoluto de
ferro é responsável pela habilidade de endurecer «em massa" (Alexander & Cady, 1962 e
Ibanga et aI., 1983).
A distribuição em profundidade dos conteúdos de ferro total comparado ao
ditionito é mostrado na Figura 20 Considerando-se que hematita e goetita foram os
únicos óxidos de ferro cristalinos identificados nas análises mineralógicas, pode-se
argumentar que o Fed equivale aproximadamente ao ferro extraído desses minerais, uma
vez que a fração amorfa é pouco expressiva. Sendo assim, tanto e principalmente as
glébulas (Tabela 6), como a matriz interglebular, os horizontes Cr abaixo do ferricrete
(perfis Pl e P2) e os horizontes eluviais do perfil P3 mostram-se com o ferro
predominantemente nas formas oxídicas e cristalinas. No entanto, nota-se um
distanciamento entre as curvas a superficie e a medida que se aprofunda no perfil,
sugerindo que outras formas, que não hematita e goetita, estão presentes na fração argila
e contribuem significativamente para o conteúdo de ferro total dos horizontes.
Ainda, examinando-se a Figura 20, nota-se que os maiores conteúdos de ferro
total e ditionito são observados na matriz interglebular quando analisamos o perfil Pl. No
entanto, para o perfil P2, o horizonte Cr e camada R mostram teores superiores de

F~

e

Fed em relação à matriz interglebular e ao solum, sugerindo uma maior influência da
matriz nos horizontes inferiores e portanto, maiores mobilizações do elemento neste
perfil. Essas mobilizações são prontamente evidenciadas quando analisamos os resultados
do ferro e alumínio extraídos com oxalato (Feo e Alo) e já foram sugeridas nas análises
morfológicas, na distribuição de freqüência das areias e elementos totais.
O reagente oxalato-oxálico remove as frações amorfas dos solos e proporciona
uma medida da atividade dos componentes (Schwertmann, 1973). Correspondem às
frações quimicamente mais ativas dos óxidos e oxihidróxidos (BarraI Silva, 1987 e Chao
& Zhou, 1983) e por isso, influenciam em algumas propriedades do solo (Barral Silva,
1987) e são passíveis de mobilidade nos horizontes e perfis (Gamble & Daniels, 1972).
Do exame da Tabela 6 nota-se que os maiores conteúdos de Feo estão presentes nas
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glébulas. Embora este reagente reconhecidamente extrai conteúdos significativos de
magnetita (Chao & Zhou, 1983; Gamble & Daniels, 1972; Lee et aI., 1989, Rhoton et aI.;
1981 e Ross, et alo 1985), pode-se desconsiderar sua contribuição aos valores de Feo,
uma vez que o mineral está presente em pequena proporção. Observações
micromorfológicas, submicroscópicas e de atração magnética (ímã) nas amostras
(TFSA), evidenciam uma pequena e as vezes uma participação nula desse componente na
fração areia e silte dos horizontes e glébulas estudados. Assim, podemos considerar aqui
que o reagente oxalato-oxálico extraiu predominantemente as frações de ferro amorfas
dos solos. No entanto, como veremos posteriormente, essa especificidade é menor
quando se considera o Alo e por isso enfatizaremos o Feo.
O maior conteúdo de F eo nas glébulas é um forte argumento a corroborar as
evidências de degradação e formação das glébulas. Nota-se que os maiores teores estão
nas glébulas plínticas F2-C do perfil Pl (15,12 g/Kg). Isso sugere a presença de óxidos
de ferro jovens (principalmente ferridrita) em maior abundância, recentemente
mobilizados e depositados na formação das plintitas e que não tiveram tempo ou talvez
condições adequadas para cristalizar-se em goetita ou hematita. Por outro lado, os
conteúdos também elevados de Feo nas glébulas petroplínticas (11,41 g/Kg e 6,94 g/Kg
nas petroplintitas do perfil PIe P2, respectivamente) evidenciam um novo ciclo de
formação dos óxidos de ferro. Possivelmente, hematita e goetita bem cristalinizadas no
interior das glébulas petroplínticas estão se dissolvendo, e uma nova geração de óxidos
pouco cristalinos, tal como ferridrita, estão sendo formadas sob condições mais
redutoras. Isso também conduz à formação de Fe2+ solúvel, o qual pode ser redistribuído
com uma frente de umidecimento no interior do solo (Schwertmarm & Kãmpf, 1983) e
acumular-se abaixo, nos poros (Shadfan et al., 1985) dos fragmentos saprolíticos e rocha,
juntamente com as formas amorfas. No saprolito imediatamente abaixo às glébulas,
estabelecem-se condições adequadas à reoxidação do Fe2+ e recristalinização dessas
formas amorfas, formando-se uma nova geração de óxidos de ferro e constituindo as
feições ferruginosas aqui identificadas como plintita.
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Além do ferro, outros elementos como Al e principalmente Si, são redistribuídos
com a dissolução da caulinita do material petroplíntico, fato que, associado a
argiluviação, ambos demonstrados anteriormente estar ocorrendo nos perfis, promovem
o preenchimento da porosidade pedogenética, bem como o aumento do teor de argila nos
horizontes saprolíticos. A formação e o preenchimento da porosidade nos horizontes
saprolíticos com caulinita é considerado por vários autores como as etapas iniciais na
formação de nódulos e concreções ferruginosas (Ambrosi & Nahon, 1986; Bellinfante et
al., 1970; Nahon, 1986 e Tardy & Nahon, 1985). Essas transferências de matéria dos
horizontes superiores e depositados nos inferiores mostram-se atuais nos perfis e sugerem
uma formação contemporânea aos materiais plínticos, tal como pode-se concluir das
discussões anteriores.
As condições redutoras necessárias à redução do ferro, à sua remobilização, bem
como dos demais constituintes, também já foram sugeridas anteriormente. Possivelmente,
os maiores conteúdos de argila nas matrizes interglebulares e a descontinuidade de poros
em relação aos horizontes superficiais (perfil P 1 principalmente) promovem uma
hidromorfia "suspensa". No entanto, análises micromorfológicas mostram uma extensa
trama de macroporos em parte da matriz saprolítica dos perfis PIe P2, sugerindo uma
maior condutividade hidráulica em relação à matriz interglebular. Assim, os constituintes
passíveis de mobilidade nos horizontes petroplínticos encontram um "livre escoamento"
vertical no horizonte saprolítico, até atingirem condições adequadas à sua precipitação
e/ou cristalinização em alguma parte dos horizontes ou camada inferiores. Também,
pode-se argumentar que uma remobilização horizontal provindos da paisagem à montante
dos perfis, tal como sugerido para o manganês, são responsáveis pelo constante
suprimento de ferro a essas porções inferiores da vertente.
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Figura 20. Distribuição, com a profundidade, do ferro total (Fet) e dos óxidos de ferro
extraídos com ditionito-citrado de sódio (De), nos perfis P 1, P2 e P3 (para os
horizontes ferricretes considerou-se apenas sua matriz interglebular).
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A distribuição do Feo e da relação ferro ativo (FeJFed) em profundidade é
mostrado na Figura 21. Nela, apenas as matrizes interglebulares são consideradas no
horizonte ferricrete, com exceção do horizonte F2 do perfil P2, onde as análises foram
realizadas homogeneizando-se as glébulas e matriz. Da análise da Figura 21, observa-se
para o perfil Pl que os maiores conteúdos de Feo encontram-se na matriz interglebular,
reduzindo em profundidade. Esse resultado evidencia tanto a participação de óxidos de
ferro jovens oriundos da degradação das glébulas, como a mobilização deste componente
nas formas pouco cristalinas e solúvel (Fe 2+), concentrando-se inicialmente na matriz
interglebular e posteriormente remobilizando-se para os horizontes inferiores. Juntamente
com a presença de uma cerosidade forte e abundante nos fragmentos saprolíticos do Cr,
esse maior conteúdo de F eo em relação aos horizontes inferiores pode ser interpretado
como proveniente de materiais recentemente depositados, tal como sugerem Gamble &
Daniels (1972), evidenciando mecanismos atuais de remobilizações verticais nos perfis.
No entanto, as menores relações de ferro ativo são verificados nas matrizes
interglebulares, horizontes Cr e Crg 1. Essa relação proporciona uma indicação do
conteúdo relativo de compostos de Fe pobremente ordenados ou cristalinos (Blume &
Schwertmann, 1969 e Moore, 1973). Sendo assim, apesar dos maiores teores de Feo , a
relação ferro ativo evidencia que a grande proporção de F e nesses horizontes está
predominantemente na forma cristalina. Essa cristalinidade é reduzida nos horizontes
superficiais A e E e no horizonte Crg2, possivelmente devido a diferentes fatores.
Primeiro, para o horizonte A, seu maior conteúdo de matéria orgânica pode ser
responsável pela habilidade de complexar o F e e estabilizar a ferridrita (a fonte primária
de Feo), inibindo assim sua transformação para formas mais estáveis de óxidos de ferro
(Schwertann & Taylor, 1989). No entanto, no horizonte E, a presença de uma maior
relação FeJFed pode ser interpretado como conseqüência dos processos envolvidos na
eluviação das argilas e gênese do próprio horizonte. Assim, parte do ferro presente neste
horizonte (ferro amorfo) é potencialmente capaz de mobilizar-se aos horizontes inferiores
ou às porções mais baixas da paisagem, tal como sugerido por Blume & Schwertmann
(1969). Esses autores, referindo-se à mobilidade do ferro, afirmam que as únicas frações
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móveis nos solos são aquelas solúveis em oxalato-oxálico. A máxima expressão dessa
tendência é verificada no horizonte E do perfil P3, onde a relação ferro ativo é a maior
entre todos os horizontes estudados (21,84%).
Outro fator possivelmente envolvido no aumento da relação FeolFed no horizonte
Crg2 (perfil P2) refere-se à liberação do ferro de outras fontes que não hematita e
goetita, fato que, associado a migração descendente de compostos amorfos e Fe2+, bem
como ao lento envelhecimento a baixos valores de pH, podem ser a razão para o maior
conteúdo relativo de óxidos de ferro amorfos (Blume & Schwertmann, 1969). O Fe2+
solúvel, mobilizado dos horizontes ferricretes superiores, encontra potenciais adequados
para sua oxidação nos horizontes saprolíticos abaixo, podendo originar compostos pouco
cristalinos (ferridrita) dependendo das condições de sua formação, tal como sugerido por
Schwertmann & Kampf(1983). Assim, tanto as taxas de oxidação lenta (Schwertmann &
Kãmpf, 1983) como as maiores concentrações de AI (Schwertann & Taylor, 1989) são
favoráveis a produção de ferridrita e podem ser os principais responsáveis pelos maiores
valores de ferro ativo no horizonte Crg2, uma vez que este perfil encontra-se
permanentemente saturado na estação chuvosa e mostra elevados conteúdos de aluminio
trocável (38 mmoIJdm3).
Examinando-se o perfil P2 (Figura 21) nota-se que os teores de Feo aumentam em
profundidade, alcançando o máximo valor no horizonte F2 e a partir dai mantendo-se
praticamente constante no horizonte Cr e camada R. Comparativamente ao perfil Pl, os
maiores valores de Feo nessas porções inferiores do P2 sugerem mobilizações mais
significativas de ferro neste perfil, tal como evidenciado anteriormente, e principalmente a
influência do AI na formação e manutenção de óxidos de ferro jovens (ferridrita), pois é
na rocha que encontra-se o maior e bastante significativos conteúdos de AI trocável (115
mmolJdm3) entre todos os perfis estudados (Tabela 6). A relação ferro ativo mostra uma
tendência similar ao perfil PI e portanto, basicamente as mesmas interpretações auferidas
do Pl são repetidas aqui. Assim, maiores valores da relação FeolFed tanto no horizonte A
como no horizonte E, são devido ao seu maior conteúdo de matéria orgânica, bem como
aos fatores envolvidos na gênese dos horizontes B texturais e, principalmente dos
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horizontes superficiais (A e E). Tal como sugerido por Lepsch et al. (1977b), a
desestabilização dos agregados e colocação da argila em suspensão são conseqüências da
liberação do ferro dessa argila, promovendo assim sua eluviação. Portanto, as formas
amorfas nos horizontes E, Bt 1 e Bt2 podem ser aqui interpretadas como dissociadas das
argilas silicatadas e passíveis de mobilidade para os horizontes inferiores do perfil, e por
isso, a relação ferro ativo é maior no horizonte E, reduzindo nos horizontes texturais.
Isso indica uma maior "disposição" à mobilização do ferro no horizonte E.
Os valores de Feo e FeJFed para o perfil P3 (Figura 21) são maiores em relação
aos demais perfis. Outros trabalhos mostram resultados similares, evidenciando o efeito
do hidromorfismo no aumento da relação ferro ativo (Moore, 1973 e Schwertmann &
Kampf, 1983). Segundo Schwertmann & Kampf (1983), o ferro da goetita e hematita
pode ser remobilizado caso os solos que os contenham sejam submetidos a condições
redutoras. Isso conduz a formação de Fe2+ solúvel, o qual pode ser redistribuído com a
água no interior do solo e, pela reoxidação, formam-se novos tipos óxidos de ferro, tais
como

ferridrita

e

lepidocrocita

mal

cristalinizada.

Essas

duas

formas

são

reconhecidamente fontes de ferro amorfos (BarraI Silva, 1987 e Partiff & Childs, 1988) e
o mecanismo enunciado acima pode estar ocorrendo aqui, contribuindo tanto para os
maiores conteúdos de F eo como para a maior relação ferro ativo comparativamente aos
demais perfis estudados, sugerindo principalmente maiores conteúdos de ferridrita.
Lepidocrocita parece estar associada com um macro clima caracterizado por uma
precipitação média anual elevada e temperaturas médias relativamente baixas (Fitzpatrick
et al., 1985) e portanto, são raras as referências desse mineral nos materiais gleizados das
regiões tropicais (Barral Silva, 1987).
Dos enunciados acima podemos inferir e corroborar a presença de dois
mecanismos distintos e complementares, os quais são atuantes nos perfis Pl e P2. Os
processos pedogenéticos de transferência de matéria parecem estar envolvidos na gênese
dos horizontes superficiais franco arenosos e horizontes B texturais, ao passo que o
processo de "ferricretização", aparentemente foi responsável pelo desenvolvimento dos
horizontes ferricretes e influencia sobremaneira nos atributos fisicos, morfológicos e
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mineralógicos dos horizontes saprolíticos abaixo. Assim, podemos argumentar que
gênese dos solos acima dos horizontes ferricretes é poligenética, ou seja, influenciada por
diferentes fases de pedogênese. Colúvio, e-iluviação de argila e degradação do horizonte
petroplíntico fornecendo ferro para a formação da plintita, bem como contribuindo para a
formação dos horizontes acima, aparentam mecanismos efetivos nos perfis estudados.
Maiores detalhes serão fornecidos nas discussões micromorfológicas e gênese dos
ferricretes.
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Os resultados de ferro extraído com os reagentes hidroxilamina (Fett) e pirofosfato
(Fep) também estão apresentados na Tabela 6. Ao contrário dos resultados obtidos por
Barral Silva (1987), Chao & Zhou (1983), Lee, et alo (1989) e Ross et alo (1985), as
determinações de Fett aqui encontradas foram consideravelmente inferiores ao Feo. Esses
autores encontraram uma significativa, mas pequena diferença entre os diferentes
extratores (Feo>Fett), atribuindo esse resultado à maior seletividade do reagente
hidroxilamina, principalmente quando as amostras analisadas apresentavam apreciáveis
conteúdos de magnetita. No entanto, essa interpretação não é adequada para presente
trabalho devido ao baixo conteúdo desse mineral presente nos horizontes, pouco
contribuindo aos valores do extrato oxalato-oxálico. Embora diferentes concentrações
dos extratores estejam envolvidos nas metodologias utilizadas, bem como diferentes
tempo de extração e relação solo:extrator, a divergência entre os resultados não pode ser
atribuído a essas variações, pois há uma coerência nelas (exemplo: para uma maior
concentração de HCI utilizou-se um menor tempo de extração) e portanto, desconhece-se
suas causas. Da análise da Tabela 6 observa-se que os maiores conteúdos de F~ estão nas
glébulas. A semelhança do Feo, também as plintitas do perfil Pl (F2-C) mostram os
maiores teores das formas facilmente redutíveis e portanto, as mesmas interpretação
podem ser sugeridas aqui. Em relação as matrizes interglebulares, horizontes e camadas
dos perfis, o maior teor de Fett é verificado para a rocha (0,48 glKg) do perfil P2.
Certamente, o mecanismo de ferrólise é principal responsável pelo suprimento de ferro na
forma facilmente redutível a essa camada, tal como evidenciado anteriormente.
O ferro extraído com o reagente pirofosfato de sódio (Fep) possibilita uma
estimativa do elemento associado a compostos orgânicos e tem sido usado por alguns
autores, principalmente nos estudos de gênese e classificação dos solos podzois, tal como
sugerido por McKeague et al. (1971). Esses autores encontraram que o reagente
pirofosfato extraiu pouco ferro das substâncias amorfas inorgânicas e cristalinas. No
entanto, trabalhos mais recentes (Partiff & Childs, 1988, p.121) afirmam que o Fep "não
especificamente está relacionado a alguma forma particular de Fe nos solos e deveria não
ser usado para estimá-lo nos complexos húmicos." Outros ainda, como Costa (1996) e
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Schwertmann (1973), consideram que o reagente oxalato-oxálico também remove a
maior parte do Fe orgânico. Em vista do exposto, os resultados obtidos com o reagente
pirofosfato devem ser tratados com cautela. No entanto, algumas observações
interessantes podem ser inferidas aqui.
Ao analisarmos a Figura 22 (variação do Feo e Fep em profundidade), observa-se
que há uma tendência de diminuição do Fep em profundidade, acompanhando
aproximadamente a variação do conteúdo de matéria orgânica. Também, observa-se nos
primeiros 40 cm de profundidade para todos os perfis, que o valor de Feo é
aproximadamente semelhante ao Fep, e até mesmo inferior nos horizontes A e E do perfil
Pl, horizonte E do perfil P2 e horizontes A do P3. Considerando-se que o reagente
pirofosfato é seletivo para as formas associadas a matéria orgânica e que o oxalatooxálico também é extrato r dessas formas, podemos inferir que a movimentação do ferro
no solum acima do horizonte ferricrete para os perfis Pl e P2 e nos primeiros SOcm do
perfil P3 é devido à sua associação a compostos húmicos. Portanto, as considerações
apontadas acima de que os maiores conteúdos da relação ferro ativo nos horizontes E de
todos os perfis são conseqüências dos processos envolvidos na gênese do próprio
horizonte E, bem como dos horizontes texturais, poderiam ser desconsideradas, pois a
movimentação do ferro nesses horizontes estaria associada aos compostos húmicos e
certamente, esse não é o principal mecanismo envolvido na gênese desses solos. Essa
variação do F ep acompanhando aproximadamente as variações no conteúdo de matéria
orgânica nos

perfis,

bem

como

os baixos valores

extraídos

das

glébulas

comparativamente ao valores de Feo (Tabela 6), sugerem uma certa especificidade ao
extrator pirofosfato, bem como uma notável influência da movimentação do ferro
associado aos compostos húmicos no solum (Fep:=Feo) e a predominância das
mobilizações do elemento na forma inorgânica para os horizontes saprolíticos abaixo dos
ferricretes e horizontes texturais do P3 (Feo>Fep). Fatores esses que novamente
corroboram uma provável especificidade do pirofosfato, uma vez que os menores teores
de matéria orgânica nas porções inferiores dos perfis favorecem as mobilizações
inorgânicas, tal como evidenciado na Figura 22, onde os valores de Feo são muito
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supenores ao Fep. Apesar das evidências favoráveis a especificidade do pirofosfato,
Partiff & Childs (1988) desencorajam o uso do reagente para formas associadas a matéria
orgânica e portanto, reafirma-se aqui que os resultados e interpretações acima devem ser
considerados com cautela.
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Os conteúdos de alumínio total (Al!), ditionito (Ald) e oxalato (Alo) estão
representados na Tabela 6 e a variação do Ald e Alo em profundidade são mostrados na
Figura 23. Nota-se que os valores de Alt extraído com H2 S04 são muito superiores ao Al
extraído com ditionito-citrato e oxalato-oxálico. Esses resultados são condizentes aos
encontrados por Anjos (1995) e BarraI Silva (1987) para solos contendo diferentes
feições ferruginosas. Da análise da Figura 23 nota-se que o valor de Ald foi
significativamente superior ao Aio, apenas invertendo essa situação na rocha (R) do perfil
P2, bem como valores muito próximos são observados no horizonte Crg2 do perfil P1 e
Cr do perfil P2. Possivelmente, alguma mobilização do alumínio liberado da degradação
da caulinita no ferricrete pode ser considerado aqui, contribuindo para o aumento no
conteúdo do elemento na rocha. No entanto, esse mecarusmo mostra-se pouco
significativo, tal como demostrado anteriormente nas análises de elementos totais.
Sugere-se aqui que tanto o elevado conteúdo de Alo presente na rocha, bem como a sua
proximidade aos valores de Ald, são resultados do maíor conteúdo de minerais silicatados
de baixa cristalinidade, principalmente caulinita, tal como sugerido por McKeague & Day
(1966). Os autores encontraram que muito mais Al foi removido pelo extrato r oxalatooxálico que por DC para materiais AI-Si amorfos, embora Partiff & Childs (1988)
demostraram que o oxalato não dissolveu aluminossilicatos. Possivelmente, os solos
utilizados por esses últimos autores não continham elevados conteúdos desses
constituintes silicatados amorfos. BarraI Silva (1987) também argumenta que a extração
do alumínio com oxalato pode provocar a solubilização do Al interlarninar dos
filossilicatos. Aqui, podemos considerar que a ferrólise é responsável por desestabilizar a
estrutura da caulinita, fato que, associado ao intemperismo dos minerais primários,
principalmente feldspatos, bem como a mobilização de silício provindo da degradação das
glébulas, contribuem para a formação de compostos silicatados de baixa cristalinidade e
esses para os elevados teores de Alo. Portanto, o reagente oxalato-oxálico é o extrator
mais efetivo das formas amorfas de alumínio.
Embora o extrato r DC remova parte do Al da gibbsita (Buurman et aI. 1996) foi
comentado aqui que as condições são inadequadas a formação deste mineral (elevado
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conteúdo de Si), bem como, apenas pequenas proporções de gibbsita foi identificado nas
análises mineralógicas e submicroscópicas. Assim, o AI dissolvido no ditionito-citrato
provavelmente provém, em parte, da substituição isomórfica do elemento na estrutura da
hematita e goetita (BarraI Silva, 1987; Partiff & Childs, 1988 e Shadfan et aI., 1985).
Barral Silva et alo (1988) consideram que a ordem de extratibilidade Ald > Alo tem que ser
atribuído a substituições aluminosas nas formas cristalinas de ferro, fato que tem sido
comprovado aqui por difração de raio-x. Podemos antecipar, pela análise da relação
AldIFed (Tabela 6), que os óxidos de ferro (hematita e goetita) presentes nas glébulas são
pouco aluminosos. Essa relação nos fornece uma indicação da quantidade de Al presente
nos óxidos de ferro, uma vez que o extrato r DC remove principalmente essas formas do
solo. Maiores detalhes serão discutidos na análise dos resultados mineralógicos, pois em
se tratando de amostras que contenham tanto hematita como goetita, tais como
encontradas em nosso trabalho, esses valores de dissoluções seletivas para avaliar o grau
de substituição por alumínio nos óxidos de ferro mostram-se muito variáveis (Shadfan et
aI., 1985).
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o conteúdo de manganês extraído com DC,

oxalato-oxálico e hidroxilamina são

mostrados na Tabela 6. Analisando-se o elemento nas glébulas em suas diferentes formas,
nota-se que os maiores valores são observados para o manganês na sua forma cristalina,
identificados na tabela como

~.

Teores similares são encontrados para as diferentes

glébulas nos perfis. No entanto, há uma variação considerável nos conteúdos de Mno,
embora essa forma encontra-se em pequenas proporções em relação ao

~.

Por

analogia ao ferro solúvel em oxalato-oxálico, o manganês extraído com esse reagente
pode ser considerado como amorfo (BarraI Silva, 1987 e BarraI Silva et al., 1988). Sendo
assim, maiores conteúdos amorfos do elemento estão presentes nas glébulas plínticas do
perfil PI (F2-C), à semelhança ao ferro. Portanto, tal como sugerido acima para os
compostos de ferro, as recentes deposições e formação dessas feições são responsáveis
pela jovialidade e portanto baixa cristalinidade dos compostos manganíferos. Essas
variações entre as glébulas plínticas e petroplínticas são menos significativas para o
extrator hidroxilamina e mostram resultados superiores em relação ao oxalato-oxálico.
A distribuição em profundidade dos diferentes compartimentos de manganês
(~,

Mno e Mnt.) são representados na Figura 24. Observa-se para o perfil Pl que os

maiores conteúdos do elemento são observados para o horizonte A, bem como os valores
de Mnh são superiores, embora próximos, aos valores de

~

e Mno. Isso possivelmente

está relacionado a recente movimentação e complexação do elemento a compostos
húmicos, mantendo-o amorfo e passível de mobilidade no sistema, bem como à sua
biocic1agem, uma vez que o manganês é um nutriente essencial às plantas. Essa
mobilidade e escassa cristalinidade é confirmada pela similaridade na capacidade de
extração que apresentam os extratores oxalato-oxálico e ditionito-citrato (Barral Silva,
1987). Valores similares entre esses três extratores são mostrados no trabalho de BarraI
Silva (1987). No entanto, observa-se que cristalinidade dos óxidos de manganês

(Mn.!>Mno e Mnh) é maior nas matrizes interglebulares, mantendo-se aproximadamente
constante até o horizonte Crg 1, sugerindo pequenas mobilizações do elemento neste
perfil. No horizonte Crg2, as formas móveis facilmente redutíveis aumentam, reduzindo
as oxidadas, possivelmente devido as condições reductomórficas a que periodicamente
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submetem essa porção do perfil, removendo parte do manganês oxidado (menor Mnt) e
colocando-o na forma móvel, facilmente redutível.
Analisando-se o perfil P2 (Figura 24), observa-se os maIores conteúdos de
manganês entre todos os perfis. Como comentado anteriormente, o elemento mobilizado
das porções a montante do perfil, encontram potenciais de oxidorredução adequados no
horizonte Cr e camada R do P2, formando películas nos fragmentos saprolíticos e mangãs
na porosidade fissural. No entanto, nota-se que as formas facilmente redutíveis (Mnh) são
consideravelmente superiores às formas cristalinas (Mn.!) e amorfas (MIlo), sugerindo que
o elemento está pouco cristalinizado e móvel. Portanto, ou foram recentemente
depositados e ainda não tiveram tempo para cristalinizar-se, ou as condições de Eh e pH
não possibilitam sua cristalinização. O certo é que a capacidade redutora do extrator
hidroxilamina sobrepôs-se ao efeito complexante e redutor dos reagentes ditionito-citrato
e oxalato-oxálico, removendo maiores conteúdos de Mn de baixa cristalinidade. Teores
similares entre os três extratores são observados desde o horizonte A até o horizonte F2,
sugerindo formas pouco cristalinas de manganês por todo o perfil P2, fato que, associado
aos maiores teores do elemento nas formas oxalato-oxálico e facilmente redutíveis,
evidenciam as maiores mobilizações de elementos neste perul em relação aos demais aqui
estudados, tal como relatado para o ferro.
Para o perul P3, observa-se as maiores proximidades entre as diferentes formas de
manganês. No entanto, o maior conteúdo de matéria orgânica no horizonte A e entre
todos os horizontes estudados, condicionou a complexação do elemento, e vem a
corroborar a afinidade do extrato r hidroxilamina para essas formas do elemento
associado a compostos húmicos. Verifica-se a maior proximidade entre todos as formas
de Mn nos horizonte EA e E, sugerindo tanto uma menor influência da matéria orgânica,
como as condições de mobilidade que se encontram o elemento neste horizonte. A partir
daí e aprofundando-se no perul, as formas cristalinas (Mnt) são superiores as formas
amorfas e facilmente redutíveis. Isso é acompanhado pelo aumento das condições
redutoras, promovendo assim, a remoção dos compostos de baixa cristalinidade.
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Os resultados de dissoluções seletivas evidenciam a influência da degradação das
glébulas na sua matriz fuável, bem como nos horizontes e camada abaixo, originando as
plintitas macias com menores conteúdos de ferro cristalinos e maiores teores de materiais
amorfos.
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4.4. Evidências mineralógicas

A seguir serão caracterizados as glébulas e os diferentes horizontes dos perfis
estudados, possibilitando informações complementares e adicionais ao estudo da gênese
dos ferricretes.

4.4.1. Mineralogia da fração argila desferrificada

Na Figura 25 estão apresentados os difratogramas das glébulas petroplínticas FlC para os perfis Pl e P2 e plínticas F2-C para o perfil PI. Observa-se que as glébulas
mostraram uma idêntica mineralogia, apenas diferindo-se pela presença de traços de
gibbsita na amostra petroplíntica do perfil P 1, tal como confirmado nas observações
submicroscópicas. No entanto, podemos afirmar confrontando os dados de intensidade
dos picos (espaçamento d = 7,18 Â e 3,58 Â) e do conteúdo de silício e aluminio totais
(Tabela 6), que teores similares de caulinita estão presentes nas glébulas plínticas e
petroplínticas do perfil Pl, porém observa-se que o mineral está em menores proporções
na petroplintita do P2. Isso corrobora os resultados apresentados anteriormente (análise
dos elementos totais), ou seja, a maior acumulação de ferro neste horizonte é responsável
pela dissolução da caulinita (Ambrosi et aI., 1986; Beauvais & Tardy 1991; Muller &
Bocquier, 1986 e Nahon, 1991). Além desses minerais, também mica é outro componente
da fração argila das glébulas. Composições similares podem ser encontradas nos
ferricretes estudados por Ibanga (1980).
Assim, caulinita, mica e traços de gibbsita são os minerais da fração argila nas
glébulas, identificados no raio-x após remoção dos óxidos de ferro com ditionito de
sódio. As amostras petroplínticas (FI-C) do P2 mostram um pico de goetita devido a
incompleta remoção do mineral durante o preparo das amostras. Gibbsita é autigênica e
sua formação será discutida na interpretação dos resultados de microscopia eletrônica de
varredura. Esse mineral geralmente está presente em pequenas proporções (Tardy, 1993)
e foi identificado por vários autores na composição mineralógica dos ferricretes
(Beauvais, et al. 1990; Beauvais & Colin, 1993; Beauvais & Roquin, 1996; Tardy 1993;
Tardy & Roquin, 1992 e Roquin et aI., 1990b).
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A Figura 26 mostra os difratogramas dos horizontes e camada dos três perfis
estudados. Mineralogia idêntica às glébulas são observadas nos diferentes horizontes dos
perfis estudados. A Tabela 7 foi obtida a partir da intensidade dos picos e teores de Si e
AI totais e nos dá uma idéia do conteúdo relativo dos minerais silicatados e gibbsita na
fração argila. Observa-se que o mineral gibbsita está presente apenas em pequenas
proporções e principalmente no solum e matriz interglebular (FI-S e F2-S).
Possivelmente as condições de drenagem livre são suficientes para induzir um
intemperismo mais acelerado, fato que, associado a uma menor atividade termodinâmica
da sílica e maior atividade da água (Tardy & Roquin, 1992 e Tardy & Novikoff, 1988)
quando comparado os horizontes saprolíticos e rocha abaixo (perfis Pl e P2), promovem
a transformação da caulinita (mineral desidratado) em gibbsita (mineral hidratado) (Tardy
& Novikoff, 1988). No entanto, podemos argumentar que as condições gerais para

estabilização dos minerais em todos os horizontes nos perfis estudados são favoráveis a
manutenção da caulinita em detrimento da gibbsita, e por isso, encontra-se apenas em
pequenas proporções no solum e matriz interglebular. Essas condições desfavoráveis são
provavelmente devido ao fato desses solos conterem elevado conteúdo de areia fina, a
qual pode liberar Si na solução, o suficiente para inibir a formação do mineral.
Interpretações similares são encontradas no trabalho de Anjos et aI. (1995) para solos
desenvolvidos de sedimentos coluvionares e aluvionares derivados de rocha arenitica.
O elevado conteúdo de mica na rocha, supostamente ilita, é responsável pela
maior eTC nesta porção do perfil, tal como evidenciado nas análises pedológicas de
rotina, bem como fornece o mineral, de maneira residual e através dos processos de
intemperismo da rocha e formação de saprolito e solo, para os demais horizontes do
perfil.
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Tabela 7. Conteúdo relativo l dos minerais silicatados e gibbsita na fração argila do solo e
glébulas para os perfis P 1, P2 e P3.

Horizonte2

Profundidade

Minerais
Caulinita

Mica

Gibbsita

00-10
10-25
25-45
25-45
45-55
45-55
55-116
116-140
140-180

2
2
3
2
3
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
O
O

00-10
10-26
26-38
38-60
60-85
60-85
85-110
110-164
164-190

1
1
3
3
3
1
2
2
1

2
1

1
1
1
1
1
O
1
O
O

Perfil PI
A
E
Fl-S
FI-C
F2-S
F2-C
Cr
Crgl
Cr~

o
o

Perfil P2
A
E
Btl
Bt2
Fl-S
F1-C
F2
Cr
R

1

1
1
1

2
2
3

Perfil P3
00-13
A
EA
13-24
E
24-74
74-100
Btg1
100-140
Btg2
lConteúdo relativo: O - não detectado, 1 - presente,

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2 - moderadamente abundante, 3 - abundante

lF1-S e F2-S: matriz interglebular do horizonte ferricrete
lFl_C e F2-C: glébulas do horizonte ferricrete
lF2: matriz e glébulas homogeneizada
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4.4.2. Mineralogia dos óxidos de ferro na fração argila
As amostras foram aquecidas em NaOH 5M durante uma hora a fim de eliminar o
efeito da diluição da caulinita e concentrar os óxidos de ferro, seguindo metodologia
proposta por Norrish & Taylor (1961) e modificada por Kampf & Schwertmann (1982).
Hematita e goetita foram os únicos óxidos de ferro identificados com esse tratamento.
No entanto, anatásio (Ti02) também foi concentrado e identificado em todos os
horizontes estudados (espaçamento d = 3,52 Á) (Figura 27). A Tabela 8 revela os
conteúdos de hematita (Hm), goetita (Gt), bem como o valor R (Hm!Hm + Gt) e o grau
de substituição isomórfica nos óxidos de ferro (SIGt e SIHm). Diferentes métodos foram
utilizados no cálculo da substituição isomórfica em AI, pois, além da possibilidade de
comparação, também favorecem uma maior segurança nos resultados, uma vez que todos
apresentam diferentes fontes de erro. A estimativa por difração de raio-x está sujeita a
erros devido a pouca definição nas linhas de difração da goetita e hematita que tem sido
utilizadas para os cálculos, entre outros fatores (Barral Silva, 1987), enquanto os
métodos químicos apresentam problemas de seletividade do extrator De (extrai AI de
outras fontes que não da estrutura dos óxidos; Fitzpatrick & Schwertmann, 1982 e
Schwertmann & Lathan, 1986), bem como uma grande variação nos resultados quando
as amostras constituem-se de uma mistura de hematita e goetita (Shadfan et aI., 1985).
Assim, os valores de substituição isomórfica, embora variem consideravelmente entre os
diferentes métodos (Tabela 8), possibilitam uma avaliação mais segura de suas
tendências. No entanto, ênfase será dada aos resultados de difratometria de raio-x devido
a maior coerência dos resultados.
Inúmeros trabalhos tem tratado da substituição isomórfica nos óxidos de ferro dos
perfis ferricretes, evidenciando que goetita e hematita podem incorporar grandes
conteúdos de alumínio na sua estrutura (Ambrosi & Nahon, 1986; Anand & Gilkes,
1987ab; Bourman, 1993; Bourman et aI., 1987; Debaveye et aI., 1987; Ibanga et aI.,
1983; Fitzpatrick & Schwertmann, 1982; Leprun, 1981; Muller & Bocquier, 1986;
Nahon et aI., 1977; Schwarz, 1994; Tardy & Nahon, 1985; Tardy & Roquin, 1992;
Trolard & Tardy, 1987 e Trolard & Tardy, 1989). Esses dados, complementados com o
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estudo de outras variáveis, apresentam um grande interesse aos estudos de gênese dos
solos e ferricretes, uma vez que podem refletir os ambientes nos quais são formados, bem
como serem utilizados como indicadores dos processos pedogenéticos (Fitzpatrick &
Schwertmann, 1982). Neste contexto, os valores de SIGt abaixo de 15 moI % nas
glébulas petroplínticas (F l-C), determinados pelos diferentes métodos, sugerem e vem a
corroborar a origem de lençol aos ferricretes em estudo, tal como afirmam Fitzpatrick &
Schwertmann (1982). Esses autores encontraram uma taxa de substituição na goetita de
diferentes ferricretes variando entre 5 a 10 %, indicando sua gênese comum e em
ambientes hidromórficos. Esses resultados são repetidos aqui, como pode ser observado
na Tabela 8 e portanto, sugerem que as glébulas foram formadas sob influência de algum
hidromorfismo no passado, embora atualmente ocorram em solos bem drenados. A razão
da baixa substituição de Fe por AI nos meios hidromórficos também foi explicada pelos
autores. Nesses ambientes, o Fe mobiliza-se preferencialmente nas formas reduzidas
2

(Fe +), enquanto o alumínio não tem capacidade de trocar de valência e por isso, sua
mobilidade não é afetada pelas variações das condições de redox que se produzem nos
meios de hidromorfia parcial. O ferro ferroso move-se até as zonas do solo que
apresentam maior aeração, como por exemplo, os macroporos, onde se produziria sua
precipitação e formação das glébulas, sem que existisse nenhuma ou apenas poucas
fontes de alumínio na sua proximidade. Também, a reação ligeiramente alcalina dos solos
hidromórficos faz com que o elemento não esteja disponível para incorporação nos
óxidos de ferro.
Examinando-se a Tabela 8, observa-se que os valores de SIGt no solum, saprolito
e matriz interglebular determinada por DRX, limitaram-se entre 5 e 30 moi %, enquanto
os valores de SIHm variaram entre O a 13. Esses resultados estão condizentes com os
encontrados na literatura, os quais consideram que o conteúdo de AI na goetita varia
entre O e 33 moI %, enquanto na hematita são verificadas menores substituições devido
às suas condições estruturais, variando entre O a 15 moI % (Fitzpatrick & Schwertmann,
1982; Norrish & Taylor, 1961; Schwertmann & Taylor, 1989; Tardy & Nahon, 1985;
Trolard & Tardy, 1987 e Trolard & Tardy, 1989). Portanto, as substituições isomórficas
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aqui determinadas são altamente variáveis nos perfis e refletem as condições particulares
dos horizontes durante a gênese dos óxidos. Resultados similares foram encontrados por
Tardy & Nahon (1985) sob condições naturais. Nota-se que os níveis de substituição em
AI na goetita da matriz interglebular F2-S do perfil PI e FI-S do perfil P2 são maiores
que nas glébulas para as diferentes metodologias utilizadas, bem como, os horizontes
texturais do perfil P2 mostram os maiores conteúdos de goetita aluminosa. Esses
resultados indicam uma ampla disponibilidade de alumínio no ambiente durante a
formação dos óxidos de ferro, pois também hematita encontra-se mais aluminosa na
matriz FI-S do perfil P2 e nos horizontes texturais Btl e Bt2. O maior valor de SIGt no
horizonte Btl (perfil P2) correspondem ao maior valor de SIHm, também sugerindo uma
formação simultânea dos óxidos (Gt e Hm) neste horizonte. Também, a camada R do
perfil P2 apresenta um elevado conteúdo de SIGt, no entanto, hematita é relativamente
pouco aluminosa, sugerindo uma formação contemporânea da goetita devido a elevada
liberação do Al provindo da desestruturação da caulinita através do mecanismo de
ferrólise. Os maiores teores trocáveis do elemento nesta camada corroboram esses
resultados. No caso da hematita, os menores valores relativos de substituição isomórfica
sugerem uma origem pretérita para uma parte deste mineral na camada R, anterior a
formação da goetita e em condições pedoambientais de menor disponibilidade de Al. Essa
mesma interpretação também pode ser sugerida para os horizontes saprolíticos do perfil
PI e possibilitam uma explicação parcial dos elevados conteúdos de hematita nessas
porções inferiores do perfil (elevados valores da relação R), uma vez que as condições
atuais são favoráveis à formação de minerais oxídicos hidratados. A presença de maior
umidade, bem como os baixos valores de pH nesses horizontes e camada, propiciam a
formação de goetita secundária (mineral hidratado) em detrimento da hematita (mineral
desidratado), conforme sugestões de Kãmpf & Schwertmann (1983). No entanto, esses
mesmos autores, citando o trabalho de Nalovic3, afirmam que metais pesados, tais como
Mn e Cu, podem coprecipitar com de ferridrita, precursor natural da hematita, retardando

sua transformação para goetita e hematita, em favor da formação isolada de hematita.
Portanto, o elevado conteúdo de Mn na rocha do P2 também pode ser parcialmente
3

NALOVIC L. 1974 Recherches géochimiques sur les éléments de transition dans les soIs; Etude
ex.périmentale de l'influence des éléments traces sur le comportmente du fer et l'évolution des composés
ferriféres au cours de la pédogénése. Thése Doctorat, ORSTON, Paris.
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responsabilizado pelo elevado valor da relação R nesta porção do perfil, principalmente
quando consideramos a forma pouco cristalina desse elemento, tal como evidenciado nos
dados de dissoluções seletivas.
Dos resultados e discussões enunciados acima para os perfis PIe P2, propomos
aqui que parte da hematita é formada sob condições de maiores potenciais de oxidação
nos saprolitos e rocha do P2, quando o nível do lençol freático estava mais baixo que o
atual , possibilitando a desidratação da ferridrita para formas cristalinas de hematita
(Kampf & Schwertmann, 1983). Essas condições foram posteriores a gênese dos
ferricretes. No entanto, as mobilizações atuais de ferro, principalmente proveniente da
degradação das glébulas, são responsáveis principalmente pela formação de goetita
aluminosa nas porções inferiores dos perfis, tanto favorecida pela maior umidade, como
pela presença e maior disponibilidade de AI trocável. Também, essas mobilizações
possibilitam a formação atual de alguma hematita aluminosa nos horizontes e camada
com elevados conteúdos de Mn, bem como nos poros dos saprolitos e rocha onde a
atividade da água é baixa (Tardy & Nahon, 1985).
O conteúdo dos óxidos ferro na fração argila mostram que as glébulas
petroplínticas do perfil P2 são mais ricas nesses minerais módicos em relação das demais
glébulas e horizontes. No entanto, observa-se que os óxidos ocupam apenas uma
pequena parcela da fração argila desses solos e glébulas, sugerindo que grande parte
desta fração é dominada por caulinita. Anatásio, ilita e pouca gibbsita complementam a
mineralogia das argilas dos materiais estudados.
Analisando-se a relação R, nota-se menores valores relativos para as matrizes
interglebulares dos perfis ferricretes (em torno de 20 %). Isso sugere, como já afirmado
anteriormente, uma maior umidade neste horizonte, favorecendo a formação de goetita.
A maior porcentagem de argila e óxidos de ferro como matrizes de materiais cascalhentos
(glébulas) de diferentes diâmetros, bem como a descontinuidade dos poros na transição
entre o horizonte ferricrete e o solum acima, possibilitam a permanência da água neste
horizonte, uma vez que sua retenção é maior e a perda por evaporação reduzida. Essa
hidratação promove a desestabilização da associação entre a caulinita remanescente nas
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glébulas e a hematita, estáveis em meio pouco hidratado e oxigenado (Beauvais & Tardy,
1991), estabelecendo condições adequadas à degradação das glébulas, bem como à
mobilização dos elementos liberados, principalmente Fe

24
,

aos horizontes saprolíticos e

rocha abaixo. Esses mecanismos foram extensivamente debatidos e evidenciados nos
capítulos anteriores.
O efeito da umidade na gênese de goetita pode ser verificada no perfil P3, onde os
valores de R reduzem acentuadamente em profundidade, em relação inversa às condições
de hidromorfismo. Nota-se também, pela análise dos valores de R, que as glébulas
petroplínticas são predominantemente hematíticas, embora elevados conteúdos de goetita
estejam presentes. Para as glébulas plínticas predomina goetita na sua constituição, sendo
que hematita também ocorre em proporções consideráveis. Esses resultados evidenciam e
corroboram a jovialidade dessas glébulas plínticas, uma vez que a ferruginização é
primeiramente goetítica nos estágios iniciais de formação e toma-se progressivamente
hematítica durante os processos de oxidação (Beauvais e Colin, 1993). As condições
oxidantes são cada vez mais expressivas a medida que a impregnação do ferro aumenta e
as glébulas são formadas, favorecendo a precipitação de hematita nos poros de pequeno
tamanho, supersaturados em ferro e com baixa atividade da água, conforme indicações de
Nahon (1986) e Tardy & Nahon (1985). Assim, a medida que as glébulas evoluem, os
poros são progressivamente preenchidos com ferro e caulinita é dissolvida. Uma vez que
a acumulação do Fe como hematita leva a dissolução da caulinita, os constituintes AI e Si
liberados e solúveis são reprecipitados no interior dessas glébulas incipientes, permitindo
a formação de uma nova geração do mineral e preenchimento da porosidade
remanescente, reduzindo-a progressivamente em tamanho e favorecendo cada vez mais a
oxidação da hematita nos pequenos poros. Esse mecanismo ocorre sucessivamente até a
completa formação e estabilização de glébulas predominantemente hematíticas e
endurecidas.
O processo enunciado aCIma foi sugerido por Nahon (1991) como etapas
sucessivas e retro alimentadas na gênese dos ferricretes, através de um mecanismo
geoquímico entitulado "auto-organização", e evidenciam o estágio evolutivo incipiente
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das glébulas plínticas, uma vez que são predominantemente goetíticas e macias. Também,
podemos considerar que os elevados conteúdos de goetita nas glébulas petroplínticas são
parcialmente conseqüências de sua degradação, uma vez que nesse último processo, o
mineral se desenvolve como um córtex ou uma trama marrom e amarela ao redor ou
dentro dos nódulos hematíticos, tal como sugerido por vários autores (Ambrosi &
Nahon, 1986; Anand & Gilkes, 1987b; Beauvais & Colin, 1993; Beauvais & Tardy, 1993;
Nahon, 1976; Nahon, 1991 e Roquin, 1990) e verificado nas glébulas em estudo. Porém,
parte da goetita possivelmente foi herdada durante a gênese desses materiais ferruginosos
endurecidos, inicialmente precipitada nos poros de grande tamanho.
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Tabela 8. Valores de Hematita (Hm), Goetita (Gt), R (HmIHm + Gt) e de substituição Ísomórfica
em alumínio na Hm (SIHm) e Gt (SIGt) determinada por diferentes procedimentos.

Horiz.

Profundo

Hm

Gt

R

SIGt

smm

DRX 1 DRX

em

-------~g-------

--%--

2

SIOx

SIGt
,

•

qUlmlca

3

,

•

qUlmlca

4

-------------------mol%-------------------

Perfil PI
A
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SIGt química: substituição isomórfica na goetita determinada quimicamente segundo a expressão

(Guillet & Jeanroy, 1993):

AI % molar =
(Ald -

(Alg - Alo) /27 x 100
Alo) /27 + (Fed - Feo) / 55,8

SIOx química: substiruição Ísomórfica nos óxidos de ferro (Hm + Gt) determinada segundo a expressão
Ald - Alo x 100
(Shadfan et aI., 1985): Al % molar =
Al (d-o) + Fe (d-o)

4

5 nd:

não determinado devido à pouca definição dos picos
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4.5. Evidências micromorfológicas

As questões e hipóteses levantadas e argumentadas nos itens anteriores foram
posteriormente

investigadas

através

da

análise

micromorfológica de

amostras

indeformadas e coletadas nos diferentes horizontes de cada perfil. A Figura 28 apresenta
as posições de coleta das amostras.
Os resultados dessa análise serão apresentados sob três diferentes formas:
quadros-resumo

(APÊNDICE

2),

síntese

para

cada

perfil

e

finalmente,

as

fotomicrografias para ilustrar as principais evidências dos processos pedogenéticos
discutidos. As glébulas serão analisadas à parte, possibilitando sua caracterização e
evidências dos principais mecanismos envolvidos na sua gênese.
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PerfilPl
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Amostras in deformadas
A, E, Fl... Horizontes dos perfis
R Rocha

Figura 28. Esquema de disposição dos horizontes e localização de coleta das
amostras indeformadas nos perfis.
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4.5.1. Perfil Pl

A análise deste perfil mostrou, tal como nas observações macromorfológicas, a
mobilização do ferro no saprolito e presença constante de diminutas glébulas no solum.
As observações feitas nos horizontes saprolíticos evidenciam a presença de uma trama
porfirica dominante com tendências gefúrica localmente no horizonte Crg2, com uma
estrutura de base silassépica e fundo matricial constituído de 20% plasma, 40% esqueleto
e 40% poros, e que evoluem para uma trama exclusivamente porfirica no Cr com uma
acentuada diminuição da porosidade (25% plasma, 65% esqueleto e 10% poros). Além
dessas variações, o surgimento de feições pedológicas cutânicas, bem como de um
plasma isótico associado a uma estrutura de base silassépica e aumento do esqueleto na
dimensão areia muito fina

(~

100 flm), evidenciam e corroboram os mecanismos

sugeridos nos itens anteriores para esta porção do perfil. Para ilustrar esses mecanismos,
a Figura 29 possibilita uma visão geral do fundo matricial do horizonte Cr (100 a 110
em). Observa-se a trama porfirica fechada em que a pequena participação de poros
ortocavitários e canais, juntamente com a intensa ocorrência de ferriargilãs de iluviação e
hematãs, evidenciam as mobilizações de F e e argila no horizonte, possivelmente
provindos da matriz interglebular. A maior concentração de Feo na matriz e sua redução
em profundidade favorecem essa suposição (Figura 21). Assim, ferro e argila estão
preenchendo a porosidade cavitária, reduzindo-a nesta porção do perfil, bem como são
responsáveis pelo acentuado acréscimo da fração argila em relação aos demais horizontes
inferiores do perfil.
Do enunciado acima podemos inferir que 3 diferentes tipos de plasma podem ser
identificados no fundo matricial da Figura 29. O dominante no plano da lâmina constituise de ferro e caulinita e mostra uma coloração vermelho-amarelado (5 YR 4/8 ) e
estrutura de base argilassépica. Corresponde a matriz argilosa predominante dos
horizontes saprolíticos. Em tons mais vermelhos, as concentrações plásmicas (cutãs) são
predominantemente cinzento escuro (2,5YR 4/8) e perfazem 20 a 30% do plasma,
enquanto que as segregações de ferro (hematãs) em quantidades similares, são isóticas e
de coloração vermelho-escuro acinzentado (lO YR 3/3). A identificação de uma
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cerosidade forte e contínua nos fragmentos saprolíticos durante as observações
macromorfológicas confirmam a presença expressiva de cutãs no fundo matricial desta
lâmina.
A Figura 30 revela em detalhes os ferriargilãs mostrados e identificados na figura
anterior. Observa-se que o ferro está segregado em algumas porções do cutã, isóticos sob
nícois cruzados, sugerindo mobilização de Fe2+ posterior a deposição cutânica,
difundindo-se e precipitando nos poros de pequeno tamanho na forma de hematita, tal
como sugerido por Nahon (1986) e Tardy & Nahon (1985). Essas segregações
aparentemente não mostram qualquer relação de ocorrência, tal como desenvolvimento
nas proximidades de microfissuras, bandeamentos que sugerem deposições alternadas de
hematãs e ferriargilãs, conforme demonstrado por Castro (1989), de modo que a
segregação do ferro no interior dos cutãs supostamente são controladas por mecanismos
de difusão e precipitação do ferro ferroso em férrico em microsítios. Nesses, condições
adequadas de pH, Eh, saturação em ferro e atividade da água propiciam sua precipitação
na forma de hematita e portanto, a aparente dissimilaridade das ocorrências isóticas da
Figura 30 não pode ser justificada pela simples observação em microscópico petrográfico
(baixa magnificação).
Observa-se também, pelo exame da Figura 30, a presença de esqueleto quartzoso
na fração areia muito fina no interior do ferriargilã. Esse fato sugere a mobilização
associada de argila e quartzo muito fino e confirma os apontamentos sugeridos por
Nahon (1986) e evidenciados aqui, na discussão dos resultados de distribuição de
freqüência do tamanho das partículas. Assim, a maior proporção da fração MF no
horizonte Cr é plenamente justificada pela mobilização conjunta de quartzo fino e argila
preenchendo

sua

porosidade

cavitária,

uma

vez

que

essas

figuras

de

"argiloquartzoluviação" são freqüentes no plano da lâmina. No entanto, a corrosão,
fissuração e deslocamento do quartzo por processos hídricos quando a rocha é
reorganizada numa matriz argilosa (Nahon, 1986), também podem ser responsáveis pela
redução do tamanho médio do esqueleto nesta porção do perfil, tal como veremos
posteriormente.
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Da análise das Figuras 29 e 30 podemos inferir alguns dos principais mecanismos
envolvidos na gênese dos ferricretes em estudo. A morfologia das glébulas plínticas
principalmente, mostrando um córtex vermelho-acinzentado, muitas vezes milimétricos,
com seu interior contendo muito do saprolito e com matizes mais amarelos, sugerem a
participação da iluviação, bem como a segregação e precipitação do ferro nos locais de
contato entre os fragmentos de saprolito e o solo já formado. A morfologia de campo
possibilitou a identificação de uma matriz friável (solo) entre os fragmentos de saprolito
para todos os horizontes abaixo do ferricrete, intensificando a matriz a medida que se
aproxima da superficie.
A nível microscópico, a Figura 29 mostra que os ferriargilãs de iluviação (Figura
30) estão depositados exatamente na porosidade gerada entre os fragmentos de saprolito
e o solo, bem como observa-se que há uma maior precipitação do ferro nas bordas do
fragmento saprolítico em relação ao seu interior. Certamente, os maiores potenciais de
oxidação nessa porosidade de maior tamanho favorecem a precipitação do elemento,
estendendo-se a poucos milímetros no interior dos fragmentos saprolíticos e originando
algumas das glébulas identificadas na área em estudo. A Figura 31 evidencia esse
mecanismo de formação, embora a maioria das glébulas diferem em morfologia como
veremos posteriormente. Nota-se que o córtex do nódulo mostra uma maior
concentração de plasma em relação ao seu interior, assim como uma maior participação
de esqueleto na fração areia muito fina

(~

100J.l.m) e uma maior cristalinidade e/ou

quantidade de hematita. Essa última evidência é identificada através da presença de
matrizes mais amarelos no interior do nódulo em relação ao córtex. A morfologia da
glébula sugere um mecanismo de iluviação de plasma acompanhado de esqueleto fino e
depositados nos poros entre os fragmentos saprolíticos e o solo, possibilitando a maior
precipitação ou cristalinidade do ferro no córtex, tal como evidenciado atualmente,
devido aos maiores potenciais de oxidação nessa porosidade. Aportes de Fe

2

+

e

mecanismos de iluviação, tanto no interior dos fragmentos saprolíticos como no solo
(matriz), favorecem a segregação e precipitação do ferro, promovendo a formação
concomitante do córtex e desenvolvimento das glébulas plínticas, tal como encontra-se
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atualmente nos perfis. Essas são individualizadas e cessam seu processo de crescimento a
medida que alguns volumes formam um conjunto compacto de intensa segregação de
ferro (saprolito ferruginizado e mais macio que a atual plintita), com menor porosidade
no seu interior, possibilitando e favorecendo os fluxos de água no contato entre esse
material e sua matriz. Esse fluxo hídrico preferencial promove a dissolução dos minerais e
iluviação das argilas, originando uma porosidade entre os volumes de maior segregação
de ferro ainda macios e os de menor, possibilitando com isso, a formação e
individualização da plintita e de sua matriz friável. Ainda, esse maior fluxo hídrico na
matriz favorece uma constante mobilização do ferro ferroso, seja para o mesmo
horizonte, seja para outras porções do perfilou paIsagem, desfavorecendo sua
precipitação e formação de nódulos e concreções, assim como promovendo a geração de
goetita alurninosa, tal como evidenciado anteriormente nessa porção do perfil.
Inicialmente, os sítios preferenciais de segregação são aqueles de maIores
potenciais de oxidação, ou seja, de maior porosidade e nas proximidades dos poros
maiores onde a menor atividade da água prevalece. No entanto, a medida que a plintita
evolui, os poros são progressivamente preenchidos com ferro e caulinita, dissolvida
durante a precipitação do primeiro, tornando-os cada vez menores (Nahon, 1991),
supersaturados em ferro e com menor atividade de água, favorecendo a formação de
hematita em detrimento da goetita (Tardy & Nahon, 1985). A concentração e
precipitação dos óxidos de ferro é acompanhado por ciclos sucessivos de umidecimento e
secagem, favorecendo a mobilização e segregação do ferro nos períodos de maior
disponibilidade de água. Nessas condições forma-se o material ainda macio,
assemelhando-se ao saprolito ferruginizado, e que progressivamente toma-se endurecido
nos períodos secos que se sucedem, devido a completa desidratação, oxidação e maior
cristalinização dos compostos de ferro no seu interior, tal como encontramos hoje nos
horizontes plínticos, obliterando parcialmente a estrutura do saprolito. Assim, estações
secas e úmidas bem definidas são favoráveis, se não essenciais, na gênese dos ferricretes
(Alexander & Cady, 1962; Humbert, 1948; McFarlane, 1976; Sivarajasingham et aI.,
1962 e Thomas, 1994). No entanto, a oscilação do lençol proporcionou condições
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alternantes de umidecimento e secagem que promoveram a concentração do ferro e a
formação dos materiais plínticos e petroplínticos, tal como sugerido por McFarlane
(1976, p. 43) para "lateritas" de lençol. Essa autora salienta que "a natureza sazonal do
clima atmosférico é exagerado ao nível do solo". Possivelmente, as plintitas foram menos
influenciadas pela oscilação do lençol em relação aos materiais petroplínticos, embora seu
efeito se fez sentir por todo o perfil.
Como sugerido anteriormente, uma hidromorfia "suspensa" no período úmido
possibilitou a remoção do Fe2+ da matriz petroplíntica e sua concentração nos horizontes
saprolíticos inferiores, que durante a estação seca e com o lençol a maiores
profundidades, proporcionou a precipitação e maior cristalinização aos óxidos na
formação do material plíntico.
Atualmente as condição são adequadas à formação de plintita nos horizontes
saprolíticos Cr dos perfis ferrícretes (P1 e P2). As Figuras 29 e 30 sugerem mecanismos
pedogenéticos atuais de saprolitização da rocha (Pl) com posterior mobilização,
precipitação e segregação de ferro (ferruginização), etapas iniciais na formação de
plintita, uma vez que as condições são permanentemente mais oxidantes nessa zona em
relação aos horizontes inferiores (Crgl e Crg2). A significativa redução do espaço poral
no Cr proporciona condições cada vez mais oxidantes à precipitação do ferro na forma de
hematita, provindo da degradação da petroplintita, tal como sugerido anteriormente.
Essas condições favoráveis e atuais estão relacionadas a manutenção e extensão da
hidromorfia "suspensa" nos horizontes petroplínticos e plínticos, bem como ao
rebaixamento permanente do lençol freático na paisagem. A hidromorfia "suspensa" ,
2

intensificada pelo desenvolvimento do horizonte plíntico, favorece a mobilização do Fe +
e argila para os horizontes inferiores, enquanto o rebaixamento do lençol propiciou
condições oxidantes (Eh) adequadas a precipitação e segregação do ferro no Cr.
A diferença entre a porosidade da matriz interglebular e horizonte superficial
franco arenoso pode ser observada das Figuras 31 e 32. Nota-se uma trama porfirica
fechada de coloração vermelho-amarelada (5 YR 4/6 ) na matriz interglebular (Figura
31), com um pequeno desenvolvimento do espaço poroso (30 % plasma, 50 % esqueleto
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e 20 % poros ). Esse é dominado por ortocavidades irregulares de diâmetro médio de 0,2
mm e secundariamente por fissuras e canais. No plano da lâmina, algumas porções do
fundo matricial interglebular mostram-se compactas, com pequeno desenvolvimento
poral, tal como descrito acima, enquanto outras e em menores proporções, são mais
porosas, dominando ortocavidades alongadas e canais de dimensões médias de 0,5 mm.
Comparativamente ao horizonte E, a Figura 32 evidencia a significativa proporção de
poros em relação ao plasma e esqueleto (5 % plasma, 50 % esqueleto e 45 % poros).
Uma porosidade de empilhamento é dominante, embora cavidades arredondadas e de
dimensões superiores a 0,7 mm ocupam proporções significativas do fundo matricial.
Este

mostra-se

predominantemente

constituído

de

uma

trama

quitônica

e

secundariamente gefUrica, aumentando a proporção da última a medida que se aproxima
do horizontes ferricrete. Nódulos irregulares de diâmetro aproximado de 0,4 mm estão
presentes nos últimos 4 cm do horizonte E (60 % solo e 40 % glébulas), dispersos numa
trama predominantemente gefUrica que gradualmente evolui para porfirica na matriz
interglebular, juntamente com o aumento relativo do plasma, bem como com aumento da
quantidade e dimensão das glébulas (80% glébulas e 20% matriz).
A transição F2/Cr é marcada por um acréscimo acentuado da porosidade cavitária
(20 % plasma, 30 % esqueleto e 50 % poros no plano da lâmina), progredindo em
tamanho e quantidade a medida que distancia-se do horizonte plíntico. As Figuras 33 e 34
evidenciam esses apontamentos. Nota-se poros cavitários de 0,5 mm de diâmetro médio
na porção inferior do horizonte plíntico (Figura 33), com um fundo matricial porfirico e
estruturas plásmicas de colorações vermelhas mais íntensas em relação ao fundo
matricial, ocupando proporções significativas do plasma. Essas mostram-se com uma
birrefungência manchada sob nicois cruzados (silassépica), sugerindo uma origem
associada a processos de neoformação dos minerais argilosos, típicos dos horizontes
saprolíticos e reconhecidos como cutãs de transformação. Assim, a presença dessas
estruturas plásmicas associadas a ferriargilãs de iluviação com orientação forte e contínua
(Figuras 29,30 e 31), são responsáveis pelo aspecto ceroso observado na morfologia de
campo e no horizonte Cf. A medida que se distancia do horizonte plíntico, mas ainda
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próximo, a porosidade é maior, como mostra a Figura 34. Nela observa-se ortocavidades
(0,8 mm de diâmetro) em estágios de desmantelamento, promovendo a coalescência
desses poros e degradação dos agregados porfiricos. Nota-se também, o possível estado
de dissolução do esqueleto quartzoso associado aos poros, evidenciando o estado geral
de desmonte nessas porções superiores do horizonte Cr, possivelmente condicionadas
pelo maior fluxo hídrico. Estruturas similares foram encontradas por Castro (1989) nos
horizontes texturais de subsuperficie na região de Marília. Assim, tal como sugerido
anteriormente, a presença de esqueleto na dimensão areia muito fina nesta porção do
perfil é promovida tanto pela corrosão do grão de quartzo pela água, como pela iluviação
desses elementos associados às argilas. Com a significativa porosidade gerada
imediatamente abaixo do horizonte plíntico, associada à disponibilização dos elementos
(areia fina, silte e argila) provindos da degradação das glébulas, possibilitam a
mobilização do Fe2+ dos horizontes superiores, bem como de argila e frações mais
grosseiras, os quais são depositados na base do horizonte Cr sob condições mais estáveis,
reduzindo significativamente sua porosidade e promovendo condições fisico-químicas
cada vez mais adequadas a precipitação e segregação do ferro "em massa". A atual
oscilação do lençol freático exerce um efeito fundamental nesse processo, principalmente
no comportamento do ferro.
O esqueleto é constituído predominantemente por quartzo, embora quantidades
aproximadas a 3 % de feldspatos estão presentes no horizonte Crg2, reduzindo em
quantidade e tamanho a medida que se aproximam da superficie. Nos horizontes A e E
perfazem menos que 1 % do total de grãos de esqueleto e alguns encontram-se
fortemente fissurados e ferruginizados. Isso sugere uma origem associada às glébulas,
bem como alguma influência da degradação dos ferricretes na gênese do solo acima.
Quanto a forma, o esqueleto desses horizontes superficiais mantém as mesmas aparências
em relação aos demais horizontes do perfil, apenas variando sua granulometria. As areias
grossas e médias são predominantemente subarredondadas e lisas, enquanto as frações
fina, muito fina e silte mostram-se sub angulares, mantendo o alisamento da superficie.
Esse fato vem a corroborar a origem pedogenética in situ para esses horizontes
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superficiais, uma vez que, caso fossem transportados por erosão diferencial,
predominariam grãos mais arredondados principalmente nas frações F e MF.
A atividade biológica no perfil foi bastante significativa, sendo evidenciada pela
presença de pedotúbulos (isotúbulos) de dimensões variando entre 1 a 6 mm, de formas
predominantemente circulares e geralmente com quartzo de menores dimensões no seu
interior em relação ao fundo matricial.
Do enunciado acima, podemos sugerir uma origem cíclica e ordenada na gênese
dos ferricretes. Inicialmente formou-se a petroplintita a qual está se degradando e liberou
ferro para a formação da plintita, que por sua vez pode transformar-se irreversivelmente
na primeira através de ciclos sucessivos de umidecimento e secagem (Alexander & Cady,
1962; Curi et al., 1993; Daniels et al., 1978 e Sivarajasingham et al., 1962).
Aparentemente as glébulas plínticas cessaram seu crescimento, uma vez que atualmente
as condições fisico-químicas da base dos horizontes Cr de ambos os perfis ferricretes (Pl
e P2) são adequadas a segregação do ferro mobilizado dos horizontes superiores,
iniciando-se um novo ciclo na gênese dos ferricretes. No entanto, sugere-se aqui que os
horizontes petroplínticos foram formados no estreito limite de oscilação do lençol
freático, conforme sugestões de vários autores (Alexandre & Cady, 1962; Bigarella et al.,
1996; Bourman, 1993; Bourman et aI. 1987; Goldbery & Beyth; 1984, King et aI., 1990;
McFarlane, 1976; McFarlane, 1983; Pedro & Melfi, 1982 e Wright et al., 1992) e
correspondem as etapas finais de segregação do ferro e desenvolvimento dos ferricretes.
As variáveis na gênese dos horizontes petroplínticos em relação aos plínticos serão
posteriormente elucidados.
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I

Figura 29 . Vista geral do horizonte Cr (100 alIO cm) do perfil P1; nota-se a deposição
dos ferriargilãs na porosidade gerada entre os fragmentos de saprolito (F) e o
solo (S), bem como a intensa ferruginização (ferrãs isóticos) concentrada
principalmente na proximidade dos poros (LN - 2,Sx).
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A

B

Figura 30. Detalhes dos ferriargilãs da figura anterior. Nota-se a presença de esqueleto na fração areia
muito fina , sugerindo iluviação conjunta de argila e quartzo. A acumulação de ferro por
difusão nessas estmturas são responsáveis pelas porções isóticas que apagam a orientação
forte e contínua, caracteristicas dos ferriargilãs de iluviação (A - LN lOx; B - LP; 10x).
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Figura 31 . Fotomicrografia mostrando o córtex com maior concentração de plasma e esqueletos finos.
Nota-se a presença de plasma com matizes mais amarelos no interior das glébulas, sugerindo
menores conteúdos de hematita. A matriz interglebular é porfirica com pequena porosidade
cavitária (LN 2,5x).

Figura 32. Visão geral do horizonte E nas transição do ferricrete. Nota-se a presença expressiva da
porosidade de empilhamento e cavitária, bem como o desenvolvimento da trama gefúrica. O
esqueleto mostra-se subarredondado para as frações mais grosseiras e subangulares para
finas. (LN 2,5x).

I

500 11m

I
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Figura 33. Fotomicrografia da transição F2/Cr do perfil Pl. Nota-se a presença de uma porosidade
metacavitária (C) com cutãs de transformação na sua parede (LN - 2,5x).

I

I
500 I!m

Figura 34. Detalhe da degradação dos agregados porfiricos com o aumento da porosidade cavitária
imediatamente abaixo do horizonte plíntico; observa-se também lUlla possível dissolução dos
grãos de esqueleto associados aos poros. A aparência geral é de desmonte (LN - 2,5x).
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4.5.2. Perfil P2

Este perfil assemelha-se ao PI em relação aos diferentes mecanismos envolvidos
na sua gênese e às características micromorfológicas. No entanto, a presença dos
horizonte texturais e de diminutas glébulas no saprolito evidenciam seu maior grau de
desenvolvimento.
As lâminas confeccionadas na rocha (175 a 185 cm) mostram um fundo matricial
com estrutura de base porfirica fechada composta de 40 % plasma, 55 % esqueleto e 5 %
de poros. O plasma é de matizes mais vermelhos que o solum e a matriz interglebular,
predominando cores vermelhas (2,5 YR 4/6) em um fundo matricial silassépico. No
entanto, aproximadamente 5 % de seu volume é vermelho-escuro-acinzentado (lO R 3/3)
e isótico, caracterizando as maiores concentrações de ferro e manganês. A Figura 35 dá
uma visão geral desta porção do perfil. Nota-se uma porosidade fissural (diâmetro médio
=

0,5 mm) com domínios isóticos e enegrecidos nas bordas do poros (neomangãs +

neoferrãs) que adentram em alguns milímetros (~3 mm) na massa porfirica (quasimangãs
e quasiferrãs), reduzindo em intensidade a medida que se distancia das fissuras, até o
completo predominio das estruturas plásmicas silassépicas e vermelhas. Esses resultados
estão de acordo as observações macromorfológicas e analíticas, as quais evidenciaram os
maiores conteúdos de ferro e manganês nessa porção do perfil em relação ao demais
horizontes estudados (com exceção das glébulas).
Como comentado anteriormente, maiores potenciais oxidantes na porosidade
fissural precipitam o manganês, provindos dos locais a montante do perfil, bem como o
ferro, mobilizados dos horizontes superiores. A difusão do oxigênio nos poros
estendendo-se a poucos milímetros para o interior do fundo matricial, favorecem as
condições adequadas de Eh e formação de quasiferrãs e quasimangãs.
Quanto ao esqueleto, este é predominantemente quartzoso, havendo no entanto, 5
a 8 % de feldspatos provenientes dos arenitos subarcosianos do Grupo Bauru. O quartzo
mostra-se semelhante em forma e alisamento de suas paredes desde a rocha até os
horizontes superficiais, tal como verificado para perfil PI, variando apenas sua
granulometria. No entanto, nota-se algumas concentrações isoladas de esqueleto mais
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fino numa matriz também mais argilosa, distribuídos aleatoriamente no fundo matricial
desta camada, como pode ser observado na Figura 36. Essas porções ocupam 10 a 15 %
do plano da lâmina e com comprimentos que variam de 2 a 7 mm. Suas formas são
diversas, predominantemente irregulares e possivelmente estão relacionados ao próprio
ambiente deposicional da rocha.
Da rocha para o horizonte Cr (140 a 150 cm de profundidade) a cor do plasma se
mantém, havendo no entanto, um aumento do espaço poral (20 %), constituído
basicamente de ortocavidades de 0,1 mm de diâmetro médio. Feições pedológicas do tipo
glébulas já estão presentes nesse horizonte (maior glébula com O, 7 mm de diâmetro),
evidenciando que as condições são adequadas a atual segregação e precipitação do ferro,
tal como sugerido para o perfil PI. No entanto, difere deste pela pequena participação de
cutãs no fundo matricial. A própria morfologia interna das glébulas evidenciam que
argiluviação não é significativa neste horizonte, como veremos posteriormente, uma vez
que assemelha-se em estrutura (porfirica fechada) ao fundo matricial do saprolito.
A transição F2/Cr é marcada pelo aumento significativo da porosidade em relação
a base do horizonte Cr (20 % plasma, 30 % esqueleto e 50 % poros). As Figuras 37 e 38
evidenciam essa diferença, mostrando o desenvolvimento da porosidade cavitária no
início do horizonte saprolítico (Cr), bem como o desmantelamento da estrutura porfirica,
tal como evidenciado para o perfil Pl, e portanto, as mesmas interpretações podem ser
inferidas aqui. No horizonte F2 essa porosidade reduz-se, porém não de maneira
significativa como observado para o perfil P2 (25 % plasma, 35 % esqueleto e 40 %
poros). Volumes porfiricos, localmente gefüricos e com uma significativa trama de poros
cavitários e canais (orto e meta) são observados em maiores proporções em relação aos
volumes predominantemente porfiricos e menos porosos. A Figura 39 evidencia a
participação de cutãs de iluviação (ferriargilãs) e de transformação ocupando
aproximadamente 5% do plasma dos volumes com participação gefúrica, bem como uma
significativa porosidade composta de cavidades e canais. Em termos gerais, a presença
dessas feições pedológicas (cutãs) são menos expressivas nesses horizontes em relação ao
perfil Pl.
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o horizonte petroplíntico

(F 1) assemelha-se ao mesmo horizonte do perfil P 1.

Nota-se no plano da lâmina volumes porfiricos fechados de coloração vermelhoamarelados (5 YR 4/8 ) com uma pequena porosidade cavitária (10 % de poros). A
Figura 40 evidencia esses volumes. No entanto, semelhante ao perfil Pl e diferindo-se do
horizonte plíntico abaixo, esses volumes prevalecem em relação aos domínios porfiricos
com elevada porosidade.
Além das glébulas, pedotúbulos e ferriargilãs constituem as feições pedológicas
do fundo matricial interglebular. Esses últimos ocupam aproximadamente 5 % do total de
plasma e muitas vezes mostram-se intensamente ferruginizados, ora assemelhando-se a
ferriargilãs zonados complexos (Castro, 1989 e Chauvel, 1979), ora a hematãs, com sua
orientação forte e contínua totalmente obliterada devido a ferruginização. A Figura 41
mostra em detalhe esses dois tipos de cutãs e sugere uma origem comum, uma vez que
apenas o grau de ferruginização os diferenciam.
Para os horizontes do solum, observa-se que na transição entre Bt2 e FI, já com
algumas glébulas, a base do horizonte textural mostrou a menor porosidade (15 % poros,
55 % esqueleto e 30 % plasma) no interior de uma trama porfirica fechada, diferindo da
matriz interglebular do horizonte petroplíntico pela ausência de volumes com maior
porosidade. A medida que se aproxima da superficie, mas ainda no horizonte Bt, a
porosidade é progressivamente aumentada, mantendo-se a trama porfirica que evolui em
poucos milímetros para gefUrica e quitônica na transição ElBt 1, até a completa
permanência da última no horizonte E. Nota-se, pela observação das lâminas, o
desenvolvimento tanto do espaço poraI como da estrutura de base do fundo matricial,
evidenciando uma evolução geoquímica na gênese do horizonte E, com a coalescência
das cavidades e desmonte geral da estrutura porfirica em quitônica devido a remoção de
ferro e argila, tal como demonstrado por Castro (1989).
Portanto, a distribuição do sistema poroso e os resultados analíticos evidenciam a
participação de uma hidromorfia "suspensa" nos horizontes petroplínticos e a
mobilização do ferro, os quais foram responsáveis pela gênese das plintitas e atualmente
encontram condições adequadas à sua segregação no horizonte Cr dos perfis PIe P2.
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Figura 35. Fotomicrografia da rocha (R) mostrando a porosidade fissura I com impregnações de
manganês e ferro na sua parede interna (neomangãs e neoferrãs), estendendo-se a poucos
milímetros para o interior do fundo matricial (quasimangãs e quasiferrãs) (LN - 2,5x).

I

500 J..lm

I

Figura 36. Detalhes do fundo matricial da rocha com porções dominadas por quartzo fino e plasma.
Nota-se que a segregação de ferro já é evidente nessa camada e representado por domínios
enegrecidos no plano da lâmina (LN - 2,5x).
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Figura 37. Vista geral da base do horizonte Cr (140 cm de profundidade) no perfil P2. Nota-se a
existência de glébulas (à direita) bem como a pequena porosidade cavitária (LN - 2,5x).
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Figura 38. Fundo matricial da transição F2/Cr evidenciando o aumento da porosidade cavitária e
desmonte geral da estrutura porfirica (LN - 2,5x).
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Figura 39. Fotomicrografia do horizonte plíntico (F2) do perfil P2. Nota-se a ell.1'ressiva porosidade (orto
e meta cavidades e canais) e presença de cutãs. Sob nícois cruzados, a orientação forte e
contínua discrimina os ferriargilãs de iluviação dos cutãs de transformação. Esses mostram
domínios manchados (A - LN; B - LP; 2,5x).
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Figura 40. Fotomicrografia da matriz interglebular no horizonte petroplíntico (perfil P2)
evidenciando a restrita porosidade predominantemente cavitária. Nota-se
também a triagem do esqueleto intraglebular em relação à matriz friável (LN 2,5x).
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Figura 41. Detalhes dos ferriargilãs de iluviação no fundo matricial interglebular do horizonte
petroplíntico (perfil P2). Nota-se os bandeamentos no cutã à esquerda (ferriargilã zonado
complexo) e o completo caráter isótico no cutã de cima (hematãs) quando observado sob
nícois cruzados. Ambos são ferriargilãs de iluviação intensamente ferruginizados (A - LN;
B - LP; lOx).
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4.5.3. Perfil P3

A análise micromorfológica deste perfil evidenciou o desenvolvimento dos
mosqueados e confirmou a ausência de glébulas endurecidas. As observações feitas no
horizonte Btg2 mostraram que esses apresentam uma trama porfirica fechada com um
pequeno desenvolvimento do sistema poroso (10 %) e ocupando aproximadamente 60 %
do plano da lâmina, sendo que, o restante 40 % é predominantemente porfirica, mas
localmente gefUrica e com uma elevada porosidade cavitária (25 %). Esses distintos
compartimentos de estrutura de base no fundo matricial, evidenciam o desenvolvimento
dos mosqueados.
A Figura 42 mostra a transição entre um mosqueado e o fundo matricial
dominante no plano da lâmina. Nota-se a distinção entre o plasma mais escuro, isótico
sob nícois cruzados, e aquele de colorações mais amarelas, com estruturas plásmicas
predominantemente

silassépica

quando

observados

sob

nícois

cruzados.

Respectivamente, esses representam o mosqueado, onde houve maior segregação de
ferro (isótico), e no interior do qual uma menor porosidade se desenvolve, bem como o
fundo matricial predominante no plano da lâmina, com maior porosidade e matizes mais
amarelos.
Durante a evolução do perfil, a precipitação e aumento da cristalinidade dos
óxidos nos periodos secos favorecem a formação do mosqueado, uma vez que tomam-se
cada vez mais compactos, menos porosos, possibilitando menores potenciais de oxidação
e precipitação de hematita no seu interior sob condições de saturação, conforme
sugestões de Tardy & Nahon (1985). A medida que os processos pedogenéticos
evoluem, os mosqueados são totalmente individualizados devido as diferenças de
expansão e contração entre eles e o fundo matricial onde estão inseridos (matriz
intermosqueado), bem como ao fluxo hídrico preferencial nas suas bordas, favorecendo a
remoção do ferro e iluviação das argilas com o desenvolvimento de uma porosidade nos
locais de contato, tal como pode ser sugerido da Figura 42 e comentado anteriormente
para a formação das plintitas. Essa remoção do ferro, bem como a e-iluviação das argilas
na matriz intermosqueados durante a evolução do perfil, também promovem a
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desestruturação de sua estrutura porfirica fechada, com o surgimento de macroporos
cavitários e dos volumes com alto valor e baixo croma identificados nas observações de
campo. Esses volumes apresentam-se mais amarelos em relação ao fundo matricial,
quando observados ao microscópico ótico.
O

horizonte

Btgl

mostra

um

aumento

significativo

da

porosidade,

predominantemente cavitária, que é acompanhado pelo desenvolvimento de uma
estrutura porfirica tendendo a gefúrica localmente. Como os mosqueados estão em
menores proporções em relação ao horizonte abaixo, os volumes porfiricos com pequena
porosidade também acompanham essa tendência. No entanto, na própria matriz
intermosqueados, domínios porfiricos fechados com alguma macroporosidade cavitária se
alternam com volumes gefúricos de elevada porosidade cavitária e de arranjo. A Figura
43 mostra essas distintas estruturas de base, evidenciando tanto o desenvolvimento do
sistema poroso como a presença de pápulas no fundo matricial porfirico. Essas feições
são comuns no plano da lâmina (10 % do plasma) e geralmente estão associadas aos
grãos de esqueleto fino (silte e areia muito fina), sugerindo uma mobilização conjunta
dessas frações no solo. Possivelmente são ferriargilãs de iluviação, impregnados com
ferro e por isso mostram uma anisotropia com domínios manchados, bem como são
fortemente fissurados, sugerindo "fendas de contração". Essas fendas podem ser
atribuídas a desidratação da ferridrita no processo de formação da hematita, segundo
indicações de Schwertmann4 , citado por Debaveye et alo (1987).
A Figura 44 mostra os domínios porfiricos com uma porosidade cavitária irregular
se coalescendo, bem como uma trama gefúrica, aparentando um processo de desmonte
geral da primeira devido a remoção do ferro e argila. As cavidades geradas podem ser
preenchidas com cutãs de argiluviação, como pode-se observar na mesma figura, que
posteriormente são ferruginizados (pápulas) e aparentam manter ou promover uma maior
resistência das estrutura porfirica ao desmantelamento.
A transição ElBtg 1 é marcada pelo aumento significativo da porosidade cavitária
nos domínios porfiricos, localmente gefúricos. Nota-se a coalescência das cavidades e
desmonte geral da trama porfirica em quitônica (Figura 45), tal como sugerido para o
-1

SCHWERTANN. U. (1985). Fonnation of secondarv iron oxides in various environments. -In: lI.
DREVER (Ed.). Chenústry ofweathering: 119-120. D. Reidel (PubL)
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perfil P2, evidenciando a degradação do topo do horizonte Bt por hidromorfia "suspensa"
(Castro, 1989; Jimenez-Rueda & Demattê; 1988 e Tremocoldi, 1982). Essa fato sugere e
corrobora os resultados apresentados na distribuição da freqüência das areias, ou seja,
uma origem primordialmente geoquímica e portanto in situ dos horizontes arenosos
superficiais na evolução dos perfis, embora afirma-se que muito há de participação
coluvionar por todo o perfil.
Dentre as feições ferruginosas, pápulas estão ausentes nessa transição, no entanto,
cutãs zonados complexos e simples, bem como hematãs, foram identificados em
pequenas proporções (1 % do plasma) e apenas nos domínios porfiricos.
Em resposta ao quarto questionamento apontado neste trabalho, podemos sugerir
que os horizontes mosqueados presentes no perfil P3 poderiam representar as etapas
iniciais no desenvolvimento dos horizontes petroplínticos. No entanto, as evidências
micromorfológicas aparentam um desmonte generalizado das estruturas porfiricas nos
horizontes texturais do perfil P3, e a partir desse fato podemos sugerir algumas
possibilidades envolvidas na gênese dos mosqueados e ferricretes. Primeiramente
podemos especular que os aportes atuais de ferro não são suficientes para completa
manutenção dessas estruturas porfiricas, necessárias a estabilização e desenvolvimento
dos mosqueados que podem evoluir para nódulos e concreções. Assim, os processos
pedogenéticos atuantes na evolução do perfil P3 e relacionados a lixiviação e eluviação
das argilas e ferro, se sobrepõem à segregação e precipitação do ferro na forma dos
mosqueados, sugerindo que a intensidade da ferruginização é que está influenciando na
sua formação. Esses mosqueados podem ser reincorporados a estrutura de base porfirica
e com menores conteúdos de ferro devido a sua remoção e, portanto, as condições atuais
não permitem sua evolução para os horizontes ferricretes como encontramos hoje nos
perfis.
Para o horizonte Cr dos perfis P 1 e P2, à maior segregação e precipitação do
ferro evidenciam o papel desse elemento na manutenção da estrutura de base porfirica
fechada, fato que, associado à sua constante mobilização provindo da degradação da
petroplintita acima, bem como o estabelecimento de condições adequadas de pH e Eh e
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menor intensidade dos processos pedogenéticos nesses locais em relação ao Bt (P3),
favorecem a formação atual de nódulos no horizonte.
A ausência de mosqueados nesses perfis sugerem uma ongem pretérita aos
horizontes petroplínticos, obliterando e reincorporando-os na estrutura dos horizontes
após um periodo desfavorável à formação dos ferricretes, onde a intensidade da
ferruginização é sobreposta pelos processos pedogenéticos envolvidos na evolução do
perfil. Para os horizontes plínticos, podemos especular que a elevada disponibilidade do
ferro associado à menor intensidade dos processos pedogenéticos nos horizontes
saprolíticos (abaixo do ferricrete), bem como aos maiores potenciais de oxidação,
propiciaram a rápida oxidação do ferro e formação das feições plínticas, as quais
atualmente encontramos nos perfis. No entanto, para o horizonte Cr (perfis PI e P2),
essa ausência de mosqueados evidenciam que as condições fisico-químicas adequadas à
sua formação são atuais e por isso, nota-se o estágio incipiente de segregação e
precipitação do ferro que se encontra esse horizonte no desenvolvimento do ferricrete.
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Figura 42. Fotomicrografia do horizonte Btg2 no perfil P3 . Nota-se o desenvolvimento de uma
porosidade entre o mosqueado à direita e o fundo matricial intermosqueado à esquerda. São
evidentes tanto a segregação e precipitação do ferro fomecendo colorações mais escuras,
como a pequena porosidade no interior dos mosqueados (LN - 2,5x)
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Figura 43. Fotomícrografia do horizonte Btgl no perfil P3. Detalhes dos domínios porfiricos e gefúricos
com uma significativa porosidade cavitária e de arranjo na transição. Nota-se também a
presença de pápulas ainda preenchendo totalmente os poros e não integradas ao fundo
matricial. Geralmente estão acompanhadas de esqueleto muito fino e siltoso (LN - 2,5x).
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Figura 44. Domínios porflricos no horizonte Btg1 com uma porosidade cavitária irregular
se coalescendo. Nota-se também, estruturas gefúricas e pápulas destituídas de
esqueleto quartzoso. A aparência é de desmonte da estrutura porflrica (LN 2,5x).
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Figura 45 . Transição EIBtg1 evidenciando a coalescência da porosidade cavitária e a
passagem da estrutura porfírica para chitônica (LN - 2,5x).
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4.5.4. Glébulas
4.5.4.1. Morfologia
Os parâmetros morfológicos utilizados neste trabalho seguem as sugestões de
Brewer (1976).

a) Morfologia externa
A maioria das glébulas mostram-se irregulares quanto a morfologia externa,
portanto sem formas definidas. Segundo Brewer (1976) essa morfologia é indício de uma
origem in situo Quanto a individualização, apresentam limites muito nítidos com o fundo
matricial interglebular, caracterizando-as como discretas e fracamente aderentes. Não há
diferenças entre as glébulas plínticas e petroplínticas quanto a morfologia externa, bem
como entre os diferentes perfis.

b) Morfologia interna
Internamente as glébulas classificam-se como indiferenciadas.

O córtex

milimétrico verificado nas observações de campo é indiferenciado nas análises
micromorfológicas. No entanto, 60 % das glébulas petroplínticas mostram um córtex de
aproximadamente 0,15 mm e de coloração marrom ou amarelada e que estão ausentes
nas plínticas. Esse fato será discutido posteriormente. Além dessa diferença, algumas
plintitas não são completamente isóticas e apresentam uma certa anisotropia no seu
interior associada à colorações mais amareladas. A Figura 46 evidencia essa diferença,
salientando a presença de matizes mais amarelos em algumas glébulas plínticas.
Apesar de classificá-la como indiferenciadas, o que significa afirmar que seus
constituintes não apresentam uma orientação específica, a grande maioria das glébulas
examinadas no plano das lâminas (aproximadamente 70 %) mostram domínios ou
volumes internos ocupados ou por esqueleto de diferente granulometria em relação ao
restante da glébula, ou apenas plasma. Também, é bastante comum a ocorrência de
glébulas inteiras com uma granulometria interna dominada por esqueleto na fração areia
muito fina (100 l..lm), enquanto glébulas vizinhas, muito próximas, bem como a matriz
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interglebular, o esqueleto está predominantemente na fração areia média (200 11m). As
Figuras 47 e 48 evidenciam essas assertivas. Glébulas com um fundo matricial de
diferentes granulometrias do esqueleto também são freqüentes no plano da lâmina.
Segundo a classificação de Brewer (1976) todos essas feições ferruginosas aqui descritas
são enquadradas como nódulos devido à sua fábrica interna indiferenciada.
Da descrição morfológica desses materiais podemos inferir alguns mecanismos
envolvidos na sua gênese. A presença de nódulos com o esqueleto triado e de diferentes
granulometrias (Figura 48) desenvolvidos lado a lado no horizonte ferricrete e que
também diferem do fundo matricial interglebular, podem sugerir uma origem detrital ou
alóctone. Brewer (1976) propõe que se observe o contraste entre o material da fábrica
interna das glébulas e o seu entorno. Quando são diferentes o autor classifica-os como
anórtico e afirma que esses nódulos são alóctones, ou seja, sua gênese está associada à
formação em pedoambientes diferenciados e que, por transporte e deposição, originam
feições com diferentes fábricas internas em relação ao fundo matricial interglebular. No
entanto, essa hipótese não é válida para esses materiais em estudo, uma vez que existem
evidências de domínios com esqueleto triado no fundo matricial dos diferentes horizontes
saprolíticos, matriz interglebular e rocha.
Diferentes mecanismos podem estar associados ao selecionamento do quartzo ou
redução de sua granulometria no solo e saprolito. A própria origem litogenética, como
evidenciado na Figura 36, pode estar condicionando domínios ocupados com quartzo
mais fino nos diferentes horizontes dos perfis. Outro mecanismo pode estar associado a
iluviação de plasma e esqueleto fino, tal como evidenciado anteriormente, depositados
nos macroporos e posteriormente incorporados ao nódulo durante sua formação.
Também, a dissolução do quartzo nos pedoambientes de maior fluxo hídrico podem ser
responsáveis pela sua redução no tamanho (Figura 34); e finalmente, podemos sugerir
que a atividade biológica exerce uma participação no desenvolvimento de glébulas com
esqueleto triado e de menores dimensões. A Figura 49 mostra uma glébula plíntica (perfil
P2) com grãos de esqueleto de maiores dimensões alinhados e separando uma porção
com quartzo fino de outra, com esqueleto de diferentes granulometrias. Isso sugere a
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existência de um pedotúbulo que foi incorporado ao fundo matricial e posteriormente
ferruginizado na gênese das glébulas. Inúmeros isotúbulos foram identificados em todos
os horizontes dos perfis, alguns deles com esqueleto triado e de pequenas dimensões.
A presença de domínios ocupados com apenas plasma no interior das glébulas
sugerem a participação dos mecanismos de iluviação na sua formação. Conforme
sugestões de vários autores, o desenvolvimento de uma macroporosidade no saprolito é
acompanhado pelo seu preenchimento com argila secundária ou proveniente da
argiluviação. Esses processos caracterizam as etapas iniciais na formação de nódulos e
concreções ferruginosas (Bellinfante et al., 1970 e Nahon, 1986) e aparentam ser
procedentes nas glébulas estudadas. As Figuras 50 e 51 são as que melhor evidenciam a
participação da iluviação de argila na gênese dos ferricretes. Nota-se a presença de
plasma no interior da glébula (Figura 50), com esqueleto fino (areia muito fina e silte) no
córtex de uma lado (borda esquerda) e frações mais grosseiras noutro (direita).
Possivelmente, a deposição de argila e sua ferruginização por difusão foi anterior,
preenchendo o canal biológico gerado no interior do saprolito. As formas
aproximadamente arredondadas do volume constituído essencialmente de plasma,
sugerem a participação biológica na sua formação. Com a evolução do perfil, o
estabelecimento dos processos diferenciados de expansão e contração entre o plasma
ferruginizado e a matriz, bem como o fluxo preferencial de água no seu entorno, favorece
o desenvolvimento de uma nova porosidade nas bordas, as quais foram desta vez,
preenchidas com plasma e quartzo fino, eluviado dos horizontes superiores ou das
proximidades e que sofreram posterior difusão de ferro provindo dos volumes
constituídos de apenas plasma e ferruginizados. As fendas no interior da glébula e nos
volumes ocupados com plasma, são de contração. Conforme comentado anteriormente, a
desidratação da ferridrita em hematita é acompanhada por uma redução de volume,
promovendo o desenvolvimentos dessas fendas e que posteriormente podem ser
preenchidas com a evolução da glébula.
A Figura 51 também evidencia a influência da iluviação e da atividade biológica
na formação dos nódulos. Nota-se alguns volumes dominados por plasma apenas,
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enquanto outros, formam verdadeiros "corredores" preenchidos com quartzo fino e
argila. Possivelmente esses "corredores" de quartzo fino e plàsma são paleo-pedotúbulos,
enquanto os domínios ocupados com plasma apenas, correspondem a canais biológicos
os quais foram posteriormente preenchidos com ferriargilãs ou hematãs e ferruginizados
durante a gênese da glébula.
Além da argiluviação com

posterior ferruginização,

a colmatação

da

macroporosidade com géis de ferro seria outro mecanismo envolvido na gênese das
glébulas, favorecendo a difusão do Fe2 + para a matriz vizinha. Aportes do elemento
provindo dos horizontes superiores complementariam a segregação do ferro, originando
as glébulas identificadas nas Figuras 50 e 51. No entanto, análises submicroscópicas e de
microssonda nas lâminas, em alguns desses dominios constituídos de plasma,
identificaram a presença de Fe, Al e Si como constituintes, sugerindo uma formação
também caulinítica para esses materiais. Esse fato corrobora o papel da argiluviação
durante a gênese dos nódulos.
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Figura 46. Morfologia interna das glébulas petroplínticas (A) e plínticas (B) . Nota-se a
presença de matizes mais amarelos nas plintitas (LN - 2,5x).
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Figura 47 . Fotomicrografia das glébulas petroplínticas dos perfis Pl e P2 evidenciando a presença de
donúnios internos ocupados somente com plasma e pouco esqueleto fino (perfil Pl). No
entanto, algumas poucas glébulas (perfil P2) também mostram um córtex dominado por
plasma e com sua matriz interna predominantemente na fração esqueleto muito fino (LN 2,5x).
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FigUra 48. Fotomicrografia mostrando glébulas com diferentes granulometrias do esqueleto, presentes
lado a lado nos horizontes petroplínticos dos perfis Pi e P2 (LN - 2,5x).
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Figura 49. Fotomicrografia de uma glébula plíntica do perfil P2 evidenciando sua origem associada a
atividade biológica. Nota-se o alinhamento dos grãos de esqueleto separando os volumes com
quartzo mais fino daqueles de maiores dimensões. O domínio com esqueleto fino corresponde
a um pedotúbulo, o qual se encontra totalmente ferruginizado em algtUls locais (LN - 2,5x).

Figura 50. Glébula plíntica do perfil P2. Nota-se o desenvolvimento de plasma no seu interior e esqueleto
fino no córtex. As formas aproximadamente arredondadas sugerem paleocanais biológicos, os
quais foram posteriormente preenchidos com géis de ferro ou argila iluviada, com posterior
ferruginização. Fendas de contração são evidentes nos donúnios ocupados por plasma apenas
(LN - 2,5x).
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Figura 51. Fotomicrografia mostrando uma glébula plíntica no horizonte Cr (perfil P2). Domínios
ocupados com plasma apenas "cruzam" como verdadeiros "corredores" de quartzo tino
(pedotúbulos) e plasma (canais biológicos). Essa morfologia só é explicada pela atuação da
atividade biológica (LN - 2,5x).
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4.5.4.2. Degradação

Couraças nodulares em estágio de desmantelamento ongmam os chamados
pisolitos de degradação, caracterizados pela presença de córtex goetítico (Tardy, 1993).
Segundo Beauvais e Colin (1993) corresponde ao último estágio de desenvolvimento
dos ferricretes , onde se desenvolve um córtex ou uma trama marrom entorno ou dentro
dos nódulos hematíticos. As Figuras 52 e 53 evidenciam essas feições de dissolução.
Nota-se a coloração predominantemente amarelada, sugerindo a dominância de goetita,
bem como a presença de esqueleto muito fino no córtex. Plasma e esqueleto fino são
liberados das glébulas e incorporados ao fundo matricial interglebular, aumentando tanto
seu conteúdo de ferro e argila como de quartzo na fração areia muito fina, tal como
evidenciado nos resultados de granulometria, dissolução seletiva e distribuição da
freqüência das areias.

I

500 J.l.m

I

Figura 52. Pisolito de degradação no horizonte petroplíntico do perfil P2. Nota-se o desenvolvimento de
um córtex goetítico com esqueleto fmo (silte) que pode ser íncorporado ao fundo matricial
ínterglebular (LN - 2,5x).
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Figura 53. Detalhes do córtex goetítico evidenciando o estágio de degradação das glébulas, bem como a
liberação do seu plasma e esqueleto na fração areia muito fina ao fiUldo matricial
interglebular. Fotonúcrografia das glébulas plínticas dos perfis PI e P2 (LN - lOx) .
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4.5.4.3. Gênese das glébulas "ruiniformes"

As glébulas identificadas aqui como ruiniformes" , correspondem as de maiores
11

dimensões encontradas nos horizontes ferricretes e aparentemente assemelham-se a uma
fusão de glébulas individuais. As evidências micromorfológicas confirmam essa suposição
e sugerem a participação de aportes posteriores de ferro, difundindo-se e promovendo a
cimentação das glébulas individuais, tal como sugerido por Sivarajasingham et aI. (1962)
e McFarlane (1976). A Figura 54 evidencia essas interpretações. Nota-se que a fusão
entre as glébulas se dá por uma "ponte" de constituição diferente em relação ao fundo
matricial intraglebular. Essa diferença é evidente no esqueleto, de dimensões superiores
aos das glébulas. Isso sugere uma formação em diferentes épocas para as "pontes" e as
glébulas, pois caso fossem sincrônicas, assemelhariam-se na granulometria do esqueleto.
As fotos da Figura 54 correspondem a mesma glébula ruiniforme do horizonte
petroplíntico (perfil P2), sendo que todos os pontos de fusão ("pontes") interglebulares
observados no plano da lâmina mostram a mesma morfologia, ou seja, quartzo de
granulometria diferente ao do fundo matricial intraglebular.
O fundo matricial na matriz fiiável entre essas glébulas é pouco poroso,
compacto, mostrando apenas algumas ortocavidades (menos que 10%). Muitos domínios
são isóticos, evidenciando a presença de hematãs e uma forte segregação do ferro.
Possivelmente constituem-se em ambientes mais confinados, e portanto, mais preservados
dos processos de intemperismo, onde as mobilizações no seu interior são menos
influenciadas ou mesmo, pouco influenciam o horizonte petroplíntico como um todo.
Essas glébulas não mostram um córtex goetítico de degradação, no entanto, a presença
freqüente de fraturas entre a "ponte" e as glébulas (Figura 54) sugerem que sua estrutura
encontra-se em estágios iniciais de desmantelamento, liberando glébulas individuais ao
horizonte petroplíntico e retomando assim, as condições iniciais de formação.
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Figura 54. Fotomicrografia mostrando a gênese das glébulas "ruiniforrnes" . Nota-se uma "ponte" entre as
glébulas, promovendo sua fusão . A diferença de granulometria do esqueleto entre o fundo
matricial intraglebular e a "ponte" sugere aportes de ferro posteriores à fomlação das glébulas
(LN - 2,5x).
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4.6. Evidências submicroscópicas: microscopia de varredura e microanálise

As amostras indeformadas das glébulas plínticas e petroplínticas foram analisadas
em microscópico

eletrônico

de

varredura e microssonda.

Essas observações

possibilitaram complementar a caracterização mineralógica desses materiais, bem como
elucidar alguns dos mecanismos envolvidos na sua gênese.
Dentre os minerais e elementos identificados nas glébulas plínticas e petroplínticas
com as diferentes análises realizadas, a microscopia eletrônica e a microanálise
possibilitaram a identificação de feldspatos potássicos e sódicos, cerianita, ilmenita,
manganês e cobalto como constituintes dessas glébulas. Dentre eles, feldspatos
potássicos são os mais comuns e mostram-se em diferentes estágios de intemperismo,
predominando os fortemente intemperizados. A Figura 55 mostra em detalhes o mineral
se decompondo. Duas interpretações podemos inferir desta figura: a primeira refere-se ao
desenvolvimento de cavidades de dissolução, as quais podem ser preenchidas por outros
materiais na evolução das glébulas; a segunda elucida o desenvolvimento de alguns
minerais gibbsíticos no interior dos nódulos. Nota-se a presença da gibbsita acima e nas
extremidades do feldspato, sugerindo uma origem autigênica, proveniente da degradação
direta do mineral feldspático. Outros autores identificaram a ocorrência de gibbsita bem
cristalinizada e de grande tamanho nas couraças ferruginosas (Tardy, 1993 e Tardy &
Novikoff, 1988), tal como mostrado na Figura 55.
Minerais primários, tais como feldspato e nuca, foram indicados por muitos
autores como constituintes comuns de nódulos e concreções ferruginosas (Beauvais &
Roquin, 1996; Debaveye et aI., 1987; Ibanga, 1980; Leprun, 1981; Muller & Bocquier,
1986; Schwertmann & Fanning, 1976 e Sidhu et al., 1977). McFarlane (1976) afirma que
os nódulos provenientes da oscilação do lençol tem a habilidade de fossilizar
internamente o estado de intemperismo do saprolito, possibilitando assim, a manutenção
de minerais primários no seu interior. Portanto, a presença constante desses minerais no
interior das glébulas petroplínticas aqui estudadas confirmam sua formação nos
horizontes saprolíticos, bem como sugerem a participação do lençol freático na gênese
desses materiais.
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Figura 55. Feldspato e gibbsita no interior de uma glébula petroplíntica (perfil P2). Notase o estado de dissolução do feldspato, bem como a origem autigênica da
gibbsita (Foto A - IOOOx; Foto B - 2.000x).
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A presença de cerianita não é comum nas glébulas estudadas. Sua ocorrência
aparece corno um fenômeno local e sempre associada aos elementos cobalto e manganês.
Outros autores também identificaram essa mesma correlação entre os elementos e
evidenciaram a segregação de minerais raros (cerianita) durante a ferruginização na
gênese dos ferricretes (Beauvais & Colin, 1993; Beauvais e Roquin, 1996; Beauvais et
al., 1990; Roquin, 1990 e Taylor, 1968). A Figura 56 mostra esses diferentes minerais e
elementos, os quais são constituintes das glébulas com maior conteúdo de manganês, e
portanto, são poucos expressivos na área estudada. Essas glébulas localizam-se na base
do horizonte petroplíntico do P2.
A fim de entender o comportamento do Ce sob diferentes condições de redox,
podemos comparar Ce, Fe e Mn. Para isso, o diagrama Eh-pH (Figura 57) também
permite urna explicação para os diferentes mecanismos envolvidos na gênese das glébulas
mais manganíferas. Nota-se pelo diagrama que a baixos valores de Eh (ponto A), os três
elementos encontram-se na forma reduzida. A medida que o ambiente toma-se mais
oxidante (ponto B), goetita é o primeiro mineral precipitado e representa os minerais de
óxidos e hidróxidos de ferro componentes dos nódulos estudados. Nessas condições a
atividade do Fe2+ decresce ao passo que a atividade do Ce3+ e Mn2+ permanecem
inalteradas.
A precipitação da goetita ocorre principalmente nas paredes dos macroporos
fissurais e canais localizados no saprolito e imediatamente abaixo do horizonte ferricrete,
onde maiores potenciais oxidantes prevalecem. A medida que o lençol freático é
progressivamente rebaixado, os valores de Eh (ponto B) favorecem a mobilização de
manganês dos locais mais elevados da paisagem e deposição abaixo do horizonte
petroplíntico e nos macroporos fissurais e canais, os quais sofreram a precipitação inicial
de ferro. Os elementos Ce4 + e C02+ acompanharam a mobilização e segregação dos
óxidos e hidróxidos de manganês, devido a habilidade desses minerais em concentrar e
controlar a distribuição de certos íons metálicos (Taylor & MacKenzie, 1966).
O progressivo aumento dos valores de Eh durante o rebaixamento do lençol
(ponto C), favoreceu a precipitação do Ce3+ na forma de cerianita (Ce02), originando os
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pequenos corpos de hábito glomerular, juntamente com o revestimento de Mn, tal como
apresentado na Figura 56. Nessas condições, a atividade do Ce4~ e Mn 20 é reduzida em
solução.
A composição química e mineral dos nódulos mais manganíferos, bem como os
mecanismos pedogenéticos enunciados acima, estão de acordo com a estabilidade
termodinâmica da cerianita, a qual precipita quando condições oxidantes prevalecem
(Braun et aI., 1990). Esse fato corrobora a suposição de que a gênese desses nódulos se
deu sob condições mais oxidantes no perfil em relação àqueles essencialmente
ferruginosos e que predominam no horizonte ferricrete. Por isso, estão localizados na
base do horizonte petroplíntico e podem ser considerados os mais jovens deste horizonte.
Caulinita é único mineral silicatado presente em proporções consideráveis dentro
das "lateritas" (Alexander & Cady, 1962) e freqüentemente mostra uma história
complexa (Schellmann, 1994) caracterizada por dissoluções e neoformação durante o
desenvolvimento dos perfis "lateriticos"(Ambrosi et aI., 1986; Muller & Bocquier, 1986 e
Nahon, 1991). Basicamente esse mineral foi identificado no interior das glébulas
aparentando dois tipos morfológicos distintos. O primeiro, mostrando macrocristais de
caulinita individualizados (aproximadamente 10

~m),

bem cristalinizados e orientados

(Figura 58). Possivelmente essa orientação das argilas está associada à sua mobilização
(argiluviação) e deposição durante a gênese dos ferricretes (caulinita de primeira
geração). O segundo tipo, são cristais que aparentam uma menor cristalinidade devido à
morfologia com bordas arredondadas, bem como mostram uma associação em forma de
"sanfona" (Figura 59). São de menores dimensões (5

~m)

e estão associados as porções

das glébulas visualmente identificadas como pequenos volumes esbranquiçados no seu
interior. Possivelmente referem-se as dissoluções atuais e neoformação de caulinita
(caulinita de segunda geração) nas porosidades geradas com a dissolução de outros
minerais (quartzo e feldspato) ou da própria caulinita.
Os grãos de quartzo quando observados nas seções delgadas, foram os principais
constituintes do esqueleto, bem como das glébulas, constituindo aproximadamente 60 %
a 70 % de sua constituição mineralógica. Geralmente mostraram-se fortemente
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intemperizados, originando figuras típicas de dissolução na sua superfície (Chauvel et al.,
1982; Flageoleet, 1981 e FitzPatrick, 1993), bem como poros, denominados de cavidades
de dissolução (Muller e Bocquier, 1986; Muller et al., 1981; Nahon, 1976 e Nahon et al.,
1977), os quais podem ser preenchidos por outros materiais que não óxidos de ferro
(Leprun, 1981). As Figuras 60 e 61 evidenciam uma possível dissolução do mineral
quartzoso e preenchimento da porosidade gerada com macrocristais de gibbsita.
Resultados similares foram encontrados por Bourman et aI. (1987), argumentando que a
presença de gibbsita nessas cavidades é indício de condições extremamente
intemperizadas, ambientes ácidos onde a drenagem livre pode promover uma intensa
lixiviação dos solutos. Possivelmente essas condições ocorram em microssítios no interior
das glébulas, favorecendo a mobilização de Ai a curtas distâncias e deposição nas
cavidades de dissolução na forma de gibbsita secundária, assim como a completa
lixiviação da sílica, a qual irá compor a estrutura dos minerais caulirúticos principalmente
na rocha do perfil P2. A fonte primária desses minerais possivelmente é a degradação dos
feldspatos potássicos.
Nota-se que o grão de quartzo não foi totalmente dissolvido e ainda permanece
no interior da cavidade (Figura 60).
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Figura 56. Evidências da presença
no
petroplínticas com maior
conteúdo do elemento no seu interior. Cobalto e cério estão associados devido a sua adsorção
nos óxidos de Mn (McKenzie, 1989). Foto A: deposição de manganês associado com cério e
cobalto formando urna película revestindo o grão de quartzo (l.OOOx). Foto B: cerianita
(glomérulos arredondados e de coloração branca - 2.000x). Figura C: análise semiquantitativa do "coating" de manganês e partículas de cerianita.
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Figura 57. Campo de estabilidade da cerianita (Ce02), Ce-Lanthanida (Ce2(C03)3.8H20), goetita
(a.FeOOH), siderita (FeC03), MnO, Mn0 2, Mn20 3 estimadas a partir da constante de
equilíbrio log Ko. Adaptado de Braun et aI. (1990).
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Figura 58. Plaquetas individuais de caulinita macrocristalina. Aparentemente há duas deposições ou
camadas recobrindo o grão de quartzo. A primeira (1) é constituída predominantemente de
ferro com menores conteúdos de caulinita; a segunda (2) mostra os macrocristais de caulinita
orientados e bem cristalinizados aparentando mobilização e deposição na gênese das glébulas
(l.OOOx).

Figura 59. Plaquetas de caulinita em fomla de sanfona. Nota-se as bordas arredondadas sugerindo o
estágio incipiente de cristalinização (5.000x).
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Figura 60. Cavidade de dissolução de quartzo. Nota-se que o mineral ainda permanece no
seu interior (l.OOOx).

Figura 61. Gibbsita preenchendo a porosidade gerada na dissolução do grão de quartzo
(LOOOx).
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4.7. Considerações finais: gênese dos ferricretes

Os resultados e interpretações apresentados nos itens anteriores evidenciam que
mecanismos fisicos e químicos de transferência de matéria são responsáveis pela gênese
dos ferricretes na área estudada. Essas transferências não envolvem apenas a mobilização
do ferro ferroso em solução e sua segregação nos horizontes saprolíticos no limite de
oscilação do lençol freático, mas também, mecanismos pedogenéticos de lixiviação, eiluviação de argilas e compostos de ferro.
É proposto aqui que os materiais petroplínticos foram formados por deposição
local de ferro no estreito limite de oscilação do lençol, tal como atualmente defendido por
vários autores para esses materiais localizados nos baixos níveis topográficos (Bigarella
et al., 1996; Bourman et al., 1987; Bourman, 1993; Goldbery & Beyth, 1984; King et al.,
1990; Pedro & Melfi, 1982 e Wright et aI., 1992). Supostamente, a paisagem nesse terço
inferior da vertente sob donúnío dos ferricretes seria dominada por solos podzólicos
rasos (A + Bt - 1 m de espessura) localizados em cotas superiores as que hoje se
encontram. Nessas condições, a oscilação do lençol durante a segregação do ferro foi
condicionada pela rocha abaixo, favorecendo a configuração lateral dos horizontes
ferricretes tal como encontramos hoje na paisagem. A Figura 62 mostra em detalhes a
distribuição atual dos diferentes horizontes na seqüência estudada. É evidente a
similaridade entre a configuração lateral da rocha e dos ferricretes. Nota-se também que
o início dos sinais hidromorfismo (matizes com maior valor e baixo croma) nos
horizontes saprolíticos distribui-se de maneira similar ao nível superior do lençol,
verificado 3 dias após uma chuva. Isso sugere que a rocha exerceu e continua exercendo
uma forte influência na oscilação do lençol, uma vez que ambos, sinais de hidromorfismo
e nível do lençol, acompanham a topografia de alteração da rocha. Essa configuração
lateral dos horizontes ferricretes na seqüência estudada só pode ser explicada pela
deposição de ferro no limite superior do lençol freático.
As condições iniciais de segregação do ferro na gênese dos ferricretes divergem

em alguns aspectos em relação ao que encontramos hoje na paisagem. É de se supor que
o nível do lençol freático oscilava na altura do limite superior do horizonte F como
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encontramos hoje na seqüência estudada, dominado pelos horizontes saprolíticos, bem
como, os solos localizavam-se em cotas superiores que os atuais e em condições de
melhor drenagem em relação aos horizontes abaixo. O perfil hoje identificado como PI,
mostrava uma seqüência de horizontes A e Bt acima do saprolito, divergindo do restante
da seqüência estudada devido à sua menor espessura do horizonte textural. Condições
semelhantes a este perfil estendia-se até as proximidades do perfil P2, onde também a
rocha estava mais próximo à superficie. Nesses ambientes, o ferro mobilizado das
porções a montante da paisagem foram depositados no limite superior do lençol freático,
onde teve lugar a oxidação dos compostos ferrosos em férricos. Assim, o máximo de
desenvolvimento dos ferricretes, representado pela maior espessura do horizonte F, foi
condicionado pela proximidade à superficie do limite superior de oscilação do lençol,
onde maiores potenciais de oxidação prevalecem em relação aos horizontes mais
profundos e, possivelmente, foram os primeiros locais de formação da couraça nodular.
A deposição e segregação do ferro é antecedida e acompanhada por processos
pedogenéticos e biológicos durante a evolução da paisagem. Esses mecanismos
evoluíram em duas condições diferenciadas de potenciais de oxidação. Primeiro, sob
condições de menor umidade durante parte do período seco, com o lençol retraído e
confinado as porções mais próximas ao córrego, uma trama de canais e cavidades é
gerada durante a saprolitização da rocha, tal como evidenciado atualmente na porção
superior do horizonte Cr dos perfis estudados. A atividade biológica também é
responsável pelo desenvolvimento de pedotúbulos e canais nos solos e saprolito. Alguns
desses poros tornaram-se sítios de preenchimento, principalmente de argila iluviada dos
horizontes superiores e algumas vezes acompanhada por grãos de quartzo na fração areia
muito fina e silte. No entanto, caulinita neoformada durante saprolitização da rocha é
outro material de preenchimento. Esses processos operam em condições de alguma
umidade, porém o saprolitos e solos não se encontram saturados, de modo que a
condição de umidade é necessária ao desenvolvimento dos processos pedogenéticos
enunciados acima.
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Durante o período úmido e com a elevação do lençol freático, o ferro é lixiviado
tanto das porções mais elevadas da paisagem como dos horizontes superiores, e
depositados na superficie do lençol freático, precipitando hematita nos poros de menor
tamanho, principalmente aqueles preenchidos com argila iluviada ou neoformada, bem
como goetita nos macroporos. Assim, a distribuição da porosidade exerce um papel
fundamental no tipo de óxidos ferro formado (Tardy & Nahon, 1985), bem como
estabelecem os sítios preferenciais de precipitação e segregação desses elementos nos
horizontes saprolíticos. Géis de ferro também exercem um importante papel no
preenchimento da porosidade, contribuindo para a morfologia das atuais petroplintitas.
Após ciclos sucessivos de umidecimento e secagem o ferro é cristalinizado nos
periodos secos e segregado nos periodos úmidos nos locais de maior concentração do
elemento, originando as feições ferruginosas identificadas como mosqueados. Segundo
Tardy & Nahon (1995) a porosidade é progressivamente reduzida com a deposição do
ferro, favorecendo cada vez mais a precipitação do elemento nesses locais,
principalmente na forma de hematita e nos poros de pequeno tamanho, supersaturados
em ferro e com baixa atividade da água.
Os mosqueados são progressivamente individualizados a medida que mecanismos
diferenciados de expansão e contração entre o próprio mosqueado e a matriz saprolítica
favorecem o desenvolvimento de uma porosidade no contato entre essas diferentes
estruturas. Associado a isso, a lixiviação do cimento ferruginoso durante os periodos
úmidos, desestruturando a matriz e favorecendo a remoção da caulinita, completam a
individualização dessas feições, cessando seu periodo de crescimento até evoluírem para
os ferricretes petroplínticos, tal como verificamos hoje nos perfis. No entanto, a evolução
dos mosqueados macios para petroplintita foi influenciado pela rebaixamento definitivo
do lençol freático, possibilitando sua completa desidratação e oxidação dos compostos de
ferro pouco cristalinos.
Do enunciado acima podemos sugerir que a ferruginização foi acompanhada com
uma redução da paisagem e concentração de alguns elementos poucos móveis. O maior
conteúdo de titânio nas glébulas é a principal evidência dos processos geoquímicos
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envolvidos na lixiviação dos elementos móveis durante a redução dos perfis e
concentração dos minerais resistentes ao intemperismo. A progressão desses mecanismos
geoquímicos foram os principais responsáveis pela formação dos horizontes eluviais na
paisagem e completa remoção do horizonte argílico do perfil PI até as proximidades do
P2, devido tanto à sua menor espessura original como à maior proximidade da rocha e
umidade no solo, favorecendo a eluviação das argilas, bem como a lixiviação do ferro
ferroso. Assim, os fenômenos de transferência de matéria e a "ferricretização" foram
contemporâneos na evolução da paisagem. O primeiro forneceu argila para o
preenchimento parcial dos macroporos no horizonte saprolítico, e o segundo, é
responsável pela segregação e precipitação do ferro nesses locais, seja por difusão, seja
na forma de géis, preenchendo a macroporosidade e originando as glébulas petroplínticas,
tal como encontramos hoje na paisagem.
Ainda, podemos considerar outros mecanismos envolvidos na gênese do solum
aCIma do ferricrete, sugerindo uma origem poligenética para esses materiais. A
degradação do ferricrete é responsável pela liberação de plasma e esqueleto, tal como
verificado nas observações micromorfológicas, os quais contribuíram para a matriz
interglebular e desenvolvimento do solo acima. Essa degradação faz com que o horizonte
petroplíntico esteja em constante mudança de posição no perfil, aprofundando-se e com
tendência a desaparecer com o tempo, caso as condições edafoclimáticas atuais
permaneçam inalteradas. Observando-se a Figura 62 fica evidente um "desbaste" das
extremidades do horizonte ferricrete. A medida que se caminha para essas extremidades,
as glébulas tomam-se menores e esparsas na matriz do solo, sugerindo que parte deste é
originado pela degradação do ferricrete.
Associado aos processos de degradação do ferricrete e evolução geoquímica na
gênese do solum, uma origem também coluvionar para os horizontes superficiais nos
perfis estudados, complementam as etapas de evolução pedogenética desta porção da
paisagem. Esse processo é mais efetivo para todos os horizontes do perfil P3.
A formação dos horizontes plínticos sucedem o completo desenvolvimento das
petroplintitas e rebaixamento do lençol, favorecendo condições fisico-químicas
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adequadas à segregação do ferro no horizonte saprolítico imediatamente abaixo do
ferricrete petroplíntico. Desta vez, a fonte de ferro é proveniente do desmantelamento da
couraça devido ao estabelecimento de uma hidromorfia "suspensa", propiciando assim a
disponibilização e mobilização do Fe2 ' da matriz interglebular para os horizontes
inferiores. Assim, a gênese dos horizontes plínticos é marcada pelos maiores conteúdos
de ferro e menores potenciais de oxidação em relação às condições de formação do
horizonte petroplíntico acima, possibilitando a ferruginização do saprolito, os quais
evoluem para as atuais plintitas com os sucessivos aportes de ferro e ciclos de
umidecimento e secagem, até promoverem uma parcial obliteração das estruturas da
rocha.
Atualmente, as condições são favoráveis à segregação do ferro nos horizontes Cr
dos perfis Pl e P2. No entanto, os mosqueados do perfil P3 aparentam um pequeno grau
de desenvolvimento, fato que, associado ao desmonte das estruturas porfiricas fechadas,
transformando-as em gefUricas, sugerem que a ferruginização é pouco significativa e está
sendo "apagada" pelos outros processos pedogenéticos envolvidos na remoção de ferro e
argila no desenvolvimento do perfil. Esse fato, associado a atual degradação dos
ferricretes, leva-nos a acreditar que as condições atuais divergem daquelas responsáveis
pela gênese dos ferricretes no passado. Pode-se atribuir essas diferenças a dois possíveis
fatores associados ao clima e a litologia da formação Adamantina. Inicialmente, podemos
sugerir que os horizontes petroplínticos tiveram sua origem em climas pretéritos, em
condições paleoclimáticas mais contrastantes que as atuais, provavelmente mais quentes,
com estações bem definidas e um período seco prolongado, fatores esses fortemente
apregoados por muitos autores como uma condição sine qua non na evolução das
couraças ferruginosas (Alexander & Cady, Sivarajasingham et al., 1962 e Tardy et aI.,
1991). Outra possível diferença em relação às condições atuais, pode-se atribuir a
litologia. Possivelmente, o arenito Adamantina teria níveis com maiores conteúdos de
ferro (larnito?), os quais teriam-se alterado completamente nas cotas mais elevadas da
paisagem, fornecendo ferro para os atuais ferricretes petroplínticos.
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5. CONCLUSÕES
1) Foram três as feições ferruginosas identificadas na área estudada.: petroplintita,

plintita e mosqueados. As glébulas petroplínticas mostraram os maiores conteúdos de Fe
total no perfil (Fe

=

272 g/Kg), seguidas pelas plínticas (156,92 g/Kg). Enquanto as

primeiras são compostas essencialmente por óxidos de Fe bem cristalinizados, as plintitas
tem maiores teores de óxidos de Fe de baixa cristalinidade.
2) Caulinita, hematita, goetita, mica, gibbsita e anatásio são os pnnclpals
constituintes mineralógicos da fração argila dos ferricretes. Mineralogia idêntica às
glébulas foram observados em todos os horizontes dos perfis estudados. A fração areia e
silte é dominada por quartzo, no entanto, feldspato potássico foi encontrado em
diferentes estágios de intemperismo, predominando os fortemente intemperizados. A
presença constante desses minerais potássicos no interior das glébulas é a principal
evidência da origem das petroplintitas associada à ferruginização dos horizontes
saprolíticos. Também, outros minerais como feldspato sódico, ilmenita e cerianita são
componentes dos ferricretes, embora menos expressivos.
3) O elemento do grupo das terras raras, cério (Ce), apareceu como precipitados
concentrados (cerianita) e sempre associado ao manganês e cobalto no cerne das
glébulas, enegrecidas devido à presença do manganês;
4) As glébulas petroplínticas atualmente estão se degradando e liberaram ferro
para a formação das plintitas sotopostas, assim como plasma e esqueleto fino para o
fundo matricial interglebular.
5) A ausência de um perfil de intemperismo típico, destituído de uma zona pálida,
bem como a pequena participação de goetita aluminosa nas glébulas petroplínticas,
sugerem uma origem alóctone do ferro na gênese dos horizontes petroplínticos. A
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presença dos ferricretes apenas no sopé da vertente é a principal evidência da lixiviação e
mobilização do ferro das paisagens à montante e deposição no estreito limite de oscilação
do lençol freático;
6) Os ferricretes petroplínticos foram formados no limite superior de oscilação do
lençol freático onde condições mais oxidantes prevalecem. A atual configuração lateral
dos horizontes na seqüência estudada comprova a designação de jerricretes de lençol a
esses materiais e evidenciam a influência da rocha durante a segregação do ferro, através
do controle do nível de oscilação do lençol freático;
7) Micromorfologicamente, as glébulas mostram-se divergentes quanto a
distribuição do esqueleto e plasma. Algumas são predominantemente dominadas por
esqueleto na fração areia muito fina, enquanto outras predomina a fração média. Ainda
existem as glébulas onde o esqueleto não se encontra triado, variando em granulometria.
A grande maioria mostra uma fábrica interna dominada por volumes de plasma apenas.
Fatores pedo-lito-biológicos estão envolvidos nessa diversidade entre glébulas num
mesmo horizonte e muitas vezes podem ser erroneamente interpretadas como de origem
alóctone.
8) As mruores glébulas dos horizontes saprolíticos, aqui identificados como
"ruiniformes",

assemelham-se

a

uma

fusão

de

glébulas

menores.

Evidências

micromorfológicas confirmaram essa impressão, bem como elucidaram sua gênese.
Aportes de ferro posteriores à formação das petroplintitas possivelmente foram
responsáveis pela fusão de glébulas menores através de uma "ponte" ferruginosa
interglebular.
9) A acumulação de ferro nos horizontes saprolíticos durante a gênese das
petroplintitas foi inicialmente na forma de mosqueados, os quais evoluíram para as
formas atuais após ciclos sucessivos de umidecimento e secagem. No entanto, atualmente
as condições pedoambientais são desfavoráveis à gênese de ferricretes neste perfil, uma
vez que a acumulação do ferro "em massa" está sendo obliterada. Isso significa que os
processos pedogenéticos de remoção de argila e ferro estão se sobrepondo à
ferruginização e manutenção das estruturas porfiricas fechadas, necessárias ao
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estabelecimento de condições físico-químicas adequadas à segregação do ferro. Portanto,
os mecanismos atuais de mosqueamento assemelham-se aos desenvolvidos na gênese das
petroplintitas, diferindo apenas na intensidade da ferruginização. Fatores litológicos ou
climáticos podem ser responsáveis pela formação pretérita da petroplintita, os quais não
se processam nas paisagens atuais.
10) Processos de e-iluviação de argilas, destruição de argilas por hidromorfismo
temporário no topo do Bt, colúvios e a degradação dos horizontes petroplínticos
contribuem para complexa gênese do solum sobreposto ao horizonte ferricrete.
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APÊNDICE 1

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS PERFIS
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PerfilPI

Classificação: PLINTOS SOLO PÉTRICO DISTRÓFICO Tb A moderado textura
arenosa.

Horizonte

Morfologia

A

0-10 em; bruno-escuro (7,5 YR 4/2, úmido e 7,5 YR 5/3, seco); areia
franca; moderada, pequena e média, blocos subangulares se desfazendo em
granular muito pequena de grau fraco; macia, muito friável, não plástica,
não pegajosa; transição clara e ondulada. Nódulos: muito pouco,
pequenos (0,3 em), duros, irregulares, vermelhos e ferruginosos.

E

10-25 em, bruno-escuro (7,5 YR 4/4, úmido e 7,5 YR 4/6 seco), areia
franca; fraco, médio e grande, blocos subangulares se desfazendo em
grãos simples; ligeiramente dura, friável, não plástica e não pegajosa;
transição plana e abrupta. Nódulos: muito pouco, pequenos (0,3 em),
duros, irregulares, vermelhas, ferruginosos.

FI

25-45 em; 80% nódulos e 20% matriz; matriz com cor vermelhoamarelado (5 YR 4/6, úmido e 5 YR 4,5/6 seco), plástica e pegajosa;
transição plana e abrupta. Nódulos petroplínticos: dominante; grande,
duro, irregulares, vermelhos e ferruginosos.

F2

45-55 em; 40% nódulos e 60% matriz; matriz com cor vermelhoamarelado (5YR 4/6, úmido e 5 YR 4/4, seco), plástica e pegajosa;
transição plana e abrupta. Nódulos plínticos: freqüentes, grande, duro,
irregulares, vermelho-amarelados e ferruginosos.
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Cr

55-116 cm; vermelho (2,5 YR 4/8, úmido e 2,5 YR 3/6 seco); franco
argiloarenosa; estrutura original da rocha; duro, muito firme, plástica e
pegajosa, transição ondulada e gradual. Cerosidade forte e abundante de
cor bruno-forte (7,5

YR 5/6, úmido) revestindo os fragmentos

saprolíticos.

Crgl

116-140 cm; coloração variegada, úmida, composta de vermelho (2,5 YR
4/8), amarela-avermelhada (7,5 YR 6/6) e cinza (5YR 611); franco
argiloarenosa; estrutura original da rocha; ligeiramente dura, firme,
plástica e pegajosa, transição ondulada e gradual.

Crg2

140-180 cm +; coloração variegada, úmida, composta de amarelaavermelhado (7,5 YR 6/6), vermelho (2,5 YR 4/6) e cinza (5YR 611);
areia franca; estrutura original da rocha, ligeiramente dura, firme, plástica
e pegajosa.
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PerfilP2
Classificação:

PODZÓLICO

VERMELHO-AMARELO

ABRUPTO

PÉTRICO

EUTRÓFICO Tb A moderado textura arenosa/média.

Horizonte

Morfologia

A

0-10 cm; bruno (7,5 YR 4/2, úmido e 7,5 YR 4/4, seco); areia franca;
fraca, média, blocos subangulares; macia, friável, não plástica e não
pegajosa, transição ondulada e clara. Nódulos: muito pouco, pequenos
(0,3 cm), duros, irregulares, vermelhos e ferruginosos.

E

10-26 cm; bruno (7,5 YR 4/4, úmido e 7,5 YR 5/4); areia franca, fraca,
média, blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, não plástica e não
pegajosa; transição plana e abrupta. Nódulos: muito pouco, pequenos (0,3
cm), duros, irregulares, vermelhos e ferruginosos.

Btl

26-38 cm; vermelho-amarelado (5 YR 4/6, úmido e 7,5 YR 4/8, seco);
franco argiloarenosa; moderado, médio e grande, blocos subangulares;
dura, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana
e gradual. Nódulos: muito pouco, pequenos (0,3 cm), duros, vermelhos e
ferruginosos.

Bt2

38-60 cm; vermelho-amarelado (5 YR 4/8, úmido e 5YR 5/4, seco);
franco argiloarenosa; moderado, médio e grande, blocos sub angulares;
dura, firme, plástica e pegajosa; transição ondulada e abrupta. Nódulos:
muito pouco, pequenos (0,35 cm), duros, vermelhos e ferruginosos.

FI

60-85 cm; 80% nódulos e 20% matriz; matriz com cor vermelhoamarelado (5 YR 4/6, úmido e 5 YR 5/6 seco), plástica e pegajosa;
transição ondulada e abrupta. Nódulos petroplínticos: dominante; grande,
duro, irregulares, vermelhos e ferruginosos.
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F2

85-110 cm; 60% nódulos e 40% matriz; matriz com cor vermelho-

amarelado (5 YR 4/8, úmido e 5 YR 5/8), plástica e pegajosa; transição
ondulada e abrupta. Nódulos plínticos: muito freqüente, grandes, duros,
irregulares, vermelho-amarelados e ferruginosos.

Cr

110-164 cm; vermelho (2,5 YR 4/6, úmido e 2,5 YR 5/6, seco); franco

argiloarenosa; estrutura original da rocha, ligeiramente dura, firme,
plástica e pegajosa; transição ondulada e clara. Presença de um "coating"
enegrecido de manganês (preto, 2,5 YR 2,5/0, úmida) revestindo os
fragmentos saprolíticos.

R

164-190 cm +; vermelho (2,5 YR 4/6, úmido e 2,5 UYR 5/6, seco); franco

arenosa; estrutura da rocha, dura, muito firme, plástica e pegajosa.
Presença de um "coating" enegrecido (2,5 YR 2,5/0, úmido) nas fraturas
da rocha.
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PerfilP3
Classificação:

PODZÓLICO

VERMELHO-AMARELO

MODERADAMENTE

DRENADO

ABRUPTO
DISTRÓFICO

EPIEUTRÓFICO Tb A moderado textura arenosa/média.

Horizonte

Morfologia

A

0-13 em; bruno-escuro (7,5 YR 3/2, úmido e 7,5 YR 4/3, seco); areia
franca; fraca, pequena e muito pequena, blocos sub angulares se
desfazendo em granular pequena e média de grau fraco; macia, friável, não
plástica e não pegajosa; transição ondulada e abrupta.

EA

13-24 em; bruno (7,5 YR 4/4, úmido e 7,5 YR 5/4, seco); areia franca;
fraca, média, blocos sub angulares se desfazendo em grãos simples;
ligeiramente dura, friável, não plástica e não pegajosa; transição plana e
clara.

E

24-67 em; bruno (7,5 YR 5/4, úmido e 7,5 YR 6/4, seco); areia franca;
fraca, média, blocos sub angulares se desfazendo em grãos simples; macia,
muito friável, não plástica e não pegajosa; transição ondulada e abrupta.

Btgl

67-100 em; horizonte mosqueado composto de cor de fundo vermelhoamarelado (5YR 4/8, úmido) e secundariamente bruno-amarelado (1 OYR
5/4, úmido). Mosqueado comum, médio (6 mm), distinto e vermelho (2,5
YR 4/8, úmido); franca argiloarenosa; moderada, médio e grande, blocos
subangulares; dura, muito firme, ligeiramente plástica e ligeiramente
pegajosa; transição ondulada e gradual.

Btg2

100-150 em +; horizonte mosqueado com coloração de fundo variegada,
composta de bruno (7,5 YR 5/4, úmido) e bruno-acinzentado (10 YR 5/2,
úmido). Mosqueado abundante, médio (8 mm), distinto e vermelho (2,5
YR 4/6, úmido); moderada, médio, blocos subangulares; dura, muito
firme, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa.
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APÊNDICE 2

DESCRIÇÃO MICROMORFOLÓGICA DOS PERFIS ESTUDADOS
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Micromorfologia do Perfil Pl. Classificação do solo: Plintossolo Pétrico distrófico Tb
A moderado textura arenosa.

Atributo

ElFl (l8-28cm)

Horizonte/profundidade de coleta
F2/Cr (50-65cm)
Cr (lOO-llOcm)

Plasma

20%, bruno escuro, argila
mineralógica e óxidos de
ferro, isótico passando para
vermelho-amarelado,
silassépica
com
taldência
vossemassépica próximo ao
FI.

20%, vermelho-amarelado
predominante e localmalte vennelho escuro e
vermelho, argila mineralógica e óxidos de ferro
isótico com taldência
vossemassépica.

Esqueleto

40%,
quartzo
subarredondado
nas
frações
grosseiras
enquanto
as
frações
fmas
são
subangulares, paredes lisas e
preswça de alguns feldspatos
potássicos.

30 ~ó, quartzo com a
mesma forma e exoscopia
do horizonte anterior,
apreswta alguns campos
selecionados com grãos
finos devido a atividade
biológica e a própria
litologia.

Poros

40%, predomínio de poros de
arranjamwto e ortocavidades
no E, wquanto no FI, canais,
orto e máacavidades.

Trama
Feições

50%,
ortocavídades
predominante,
algumas
máa, poucos canais e
alguma porosidade de
arran;arnalto.
Gefiírica com tendência Porfirica com taldência
dtitônica no E, passando gefurica localrnalte
I para porftrica fed!ada no F 1.
Nódulos isóticos (40% da Nódulos ocupam 60% do
lâmina),
da
lâmina,
ferriargilãs, plano
cutãs
hematãs, cutãs de talsão no ferriargilãs,
de
FI,
alquanto
no
E transformação e hematãs.
Cutâs perfazem 10% do
predominam isotúbulos.
plasma.

25%, vermelho-amarelo
predominante e local mtnte vermelho escuro e
vermelho,
argila
mineralógica e óxidos de
plasma silasferro,
sépico com tendência
vossemassépica.
65%, quartzo com a
forma
e
mesma
exoscopia dos horizontes anteriores, no
entanto, havendo um
dos
grãos
aumwlo
muitofmos.

Cl"22 (145-160cm)
20%, vermelho-amarelo,
silassépico e raramalte
vossépico, argila mineralógica e óxidos de ferro.

40%, quartzo semelhante
e
quanto
a forma
exoscopia aos horizontes
acima,
variando
em
granulometria (predomina
fração mais grosseira, 350
~) e maior abundância
de feldspatos potássicos
(2%). Algumas porções da
são
fábrica
interna
dominadas por esque!áo
triado na fração areia fma
10%, reduziu salsivel - 40%, ortocavídades e
mwte em relação a canais irregulares, poucas
transição F2fCr, predo- fissuras.
minando ortocavidades e
canais irregulares.
Porfirica fed!ada
Porfirica fed!ada com
gefurica
taldência
locaImalte
(1%),
cutãs
Cutãs ocupam 20% do Poucos
de
plasma e correspondem predominando
ferriargilãs
de transformação. Presalça
a
cutãs
de de isotúbulos circulares.
iluviação,
transfOrmação e hematãs. Também isotúbulos
mostram-se presaltes em
da
lâmina,
20%
geralmwte circulares e
com esqueláo triado.
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Micromorfologia do perfil P2. Classificação do solo: Podzólico Vermelho-Amarelo
Abrupto Pétnco Eutrófico Tb A moderado textura arenosa/média.
Atributo

Plasma

Esqueleto

Horizonte/profundidade de coleta
Bt21F1
FI
F2/Cr

E

ElBtl

(12-22cm)

(20-30cm)

(55-70cm)

(65-75)

(105-120)

5%. bruno, argila
mineralógica
e
óxi-dos de ferro,
isótico

20%, bnmo
escuro, argila mineralágica e óxidos de ferro,
isótico.

30%, vennelho-amarelo
predomínante
e localmente
vermelho escuro e vermelho, argila
mineralógica e
óxidos
de
ferro. FlUldo
matricial isótico com tendência massépica.

35%, vermelho-amarelo
predominante
e localmente
vermelho escuro e vermelho, argila mineralógica e
óxidos
de
ferro.
FlUldo
matricial isótico
com
tendência vossemassépico

20%, vermelho-amarelo,
argila mineralógica e óxidos de ferro,
silassépico e
localmente
vossemassépico.

55%, idem

30%,
idem,
com
porém
maIOres conteúdos
de
feldspatos poe
tássicos
aumento
do
tamanho médio do grão
(300 j.lI11)

45%,
quartzo 35%. idem 55%, idem
subarredondado
anterior
frações
nas
grosseiras
e
subangulares nas
mais
[mas.
Tamanho dominante 200 f.Il1l.
Presença
de
feldspatos (raros)

15%,
predomínio de
orto e maacavidades
e
canais

Poros

50%, predomínio
de uma porosidade de arranjo e
ortocavidades.

45%,
predomínio
de ortocavidades
e
de
poros
arranjo

Trama

Chitônica.

Porfrrica no Porfrrica feBt, passando chada.
a gefUrica e
chitônica nas
proximi-

dades do E

Feições

Presença de nádulos
isóticos
milimétricos (0,3
em) e agrotúbulos
circulares
formados
por
raízes.

Presença de
nódulos isóticos
milimétricos (0,3
mm). Raros
fer-riargilãs
de iluvias;ão.
Presença de
agrotúbulos
circulares
formados por
raízes

10%,
predominio de
orto e máacavidades
e
canais

Predomina
poríirica
fechada
com
restrita porosidade, ahemacom
das
porfirica aberta de maior
I porosidade
Aumento do Nódulos ocutamanho
e pam 60% da
Prequantidade dos lâmina.
sença de fernódulos
isóticos.
riargilãs SImPresença
de pIes,
cutãs
ferriargílãs e z.onados comhematãs
em plexos
e
pequenas
hematãs.
Presença
de
quantidades
(1 % do plas- isotúbulos C1fma)
culares.

Cr

R

(140-150cm)
35%, predominantemente
vermellio, com
alguns
dominios vermelho-escuroacinzentado
(5%),
argila
mineralógica e
óxidos de ferro
e manganês, isótico e localmente
silassépico.

(175-185cm)
40%, predominantemente
vermelho com
alguns domí·
mos vermelho
-escuro-acinzentado devi·
do a maior segregação
do
ferro e manganês, argila
mineralógica e
óxidos de ferro
e manganês.
Isótico
55%,
idem
anterior. com
maior participação
de
feldspatos,
ocupando 5 a
8% do fundo
matricial.
Alguns domínios
são
ocupados com
quarto na fras;ão
areia
muitofma.
5%, predominantemente
fissurais

45%, quartzo
subarredondado nas frações
areia média e
fma e subanguiar na fração muito fina.
Tamanho
médio do grão:
300j.ll11.
Algumas porções predominam quartzo
fino.
50%, predo- 20%, predominam orto- minio de ortocavidades. No cavidades
e
entanto, máa- algumas fissueras.
cavidades
orto e máa
canais
estão
I presentes.
Poríirica
Porf'rrica com Poríirica
fechada
tendência ge- fechada
fiírica
localmente.

Nódulos
irregulares
ocupam 30 %
do plano da
lâmina.
Presença
de
ferriargilãs de
iluvias;ão (3%
do
plasma),
cutãs
de
transfOrmas;ão
(2% do plasma) e hematãs « 1%)

Nódulos mili·
métricos
e
subarredondados ocupando
5% da lâmina.
Poucos ferriargilãs de iluvias;ão. Dominância
de
hematãs. Presença de isotúbulos ClfCUlares.

de
Presença
neomangãs e
quasimangãs,
neoferrãs
e
quasiferrãs.
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Micromorfologia do Perfil P3. Classificação do solo: Podzólico Vermelho-Amarelo

Abrupto Moderadamente Drenado Distrófico Epieutrófico Tb A moderado textura
arenosa/média.

Atributo
E(30-45cm)

Horizonte/profundidade de coleta
Btgl (85-95cm)
ElBt21 (60-75cm)

Plasma

5%, bnmo, argila mineralógica e óxidos de ferro,
isótico.

15%, bnmo escuro, argila
mineralógica e óxidos de
ferro. Isótico com dominios silassépicos e vossépicos.

Esqueleto

45%, dominio de quartzo
médio (200 1lJIl) subarredondado nas frações mais
grosseiras e subangulares na
fma e muito fina.

Poros

50')10, predomina porosidade
de arranjo e secundariamente ortocavidades.

40%, domínio de quartzo
médio (250 1lJIl) subarredondado nas frações média
e grossa e subangu-Iares na
fina e muito fina. Presença
de poucos feldspatos.
45%, porosidade de arranjo e ortocavidades. Poucas
maacavidades.

Trama

Quitônica e localmente
gefiírica

Porfrrica (30%) e gefúrica
(60%) com tendência dlitônica (10%).

Feições

Presença de isotúbulos
circulares formados por
raízes e de diminutas
glébulas (0,2 rum)
irregulares e isóticas.

Presença de isotúbulos
circulares e cutãs zOIIados
complexos, simples e
hematãs nos dominios
portlricos fechados.

25%, vermelho-amarelado silassépico dominante (80%), com domí
nios isóticos vermelhoescuro (20%). e silassépico vermelho (10%),
argila mineralógica e
óxidos de ferro.
45%, idem.

30%, porosidade
ortacavitâria dominante
(60%) com poucos
maacavidades (10%) e
alguma porosidade de
arranjo (30%) nos
domínios gefiíricos.
Porfrrica fechada (40%)
com pequeno desenvolvimento de poros, intercalada com porfirica
aberta e mais porosa
com tendência gefúrica
localmente (60%).
Presença de pápulas
(10% do plasma) e cutans zonados complexos
associadas aos dominios
! portlricos fechados.

Bt22 (115-125cm~
30%, vermelho amarelo
silassépico dominante
(60%), com domínios
isóticos vermelho-escuro
(35%) e silassépico vermelho(5%).
55%, idem, dominando as
frações de 300 J.lffi de diâmruo.

150/., ortocavidades
dominante (90%) oorn
uma pequena porosidade
de arranjo (5%) e maacavidades (5%).

Porfirica fedJada (60%)
com um pequeno desenvolvimento poroso e
intercalada com portlrica
aberta e mais porosa com
tendência gefúrica
localmente (40%).
Presença de pápulas (l %)
do plasma) e ferriargilãs
deiluvíação «1% do
plasma)

