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Autor: PABLO VIDAL TORRADO 

Orientador: Dr. IGO FERNANDO LEPSCH 

Com tun estudo integrado, geomorf o lógico, geológico e pedológico, 

interpretou-se a pedogênese de acordo com a evolução da paisagem, de urna 

área de aproximadamente 2000ha, situada nas imediações de Piracicaba, na 

Depressão Periférica Paulista. São vales esculpidos pelo rio Piracicaba 

e por seu afluente ribeirão Tijuco Preto, escolhidos devido à riqueza de 

formas de relevo e de solos representativos da paisagem regional. 

Mapeou-se as superficies geomórficas, a geologia e os solos, 

nessa ordem. Estudos analíticos e morfológicos detalhados dos solos foram 

feitos em perfis localizados em três toposseqüências, incluindo análise 

micromorfológica. Os depósitos superficiais foram identificados com base 

nas observações de canp:,, no exame micromorf o lógico e na análise 

estatística da distribuição das areias. 

Identificou-se cinco superf icies geomórf icas, embasadas em 

rochas paleozóicas das formações Itararé, Tatui e em pequena ocorrência 

da formação Irati. Depósitos superficiais neocenozóicos foram 

identificados na forma de coberturas de topo, de colúvios e de 

remanescentes de níveis de terraço. A cronosseqüência estabelecida para 

as superfícies (I>II>III>IV>V), foi corroborada pelos testes de 

comparação de médias de atributos dos respectivos solos, que se 

correlacionam com o grau de intemperismo. Latossolos ocupam as posições 

mais elevadas, velhas e planas, enquanto que solos litólicos estão nas 

superf icies mais recentes, ocupando os podzólicos posições intermediárias. 

A interpretação da evolução do relevo baseou-se no roodelo de 

alternância climática ocorrida durante o quaternário e que teria sido 

responsável pela morf ogênese em condições distintas em cada fase. o uso 

desses conceitos combinados com as ideias de Ruhe de recuo de 



vertentes, permitiu a interpretação da evolução do relevo e dos materiais 

de origem dos solos. 

A gênese dos microagregados dos latossolos que ocorrem na 

superfície I (Pd.1), é complexa. Dois processos ficaram evidentes: o da 

microestruturação geoquirnica e o zoogenético. Microagregados que ocorrem 

em superfícies mais recentes {III e IV) foram interpretados como 

originários de retrabalhamento de material latossólico previamente 

existente. o tamanho maior de agregados no horizonte BA em relação ao Bw 

· dos latossolos, foi interpretado como um empacotamento de microagregados

originado pela ação mecânica da mesofauna, das raízes, e dos ciclos de

umidecimentento e secamente, todos mais intensos nessa zona. O processo

inverso também ocorre através da individualização dos agregados maiores

do horizonte BA por subdivisao em microagregados. A transição lateral Bw

Bt foi atribuída ao adensamento do manto latossólico a partir do

entalhamento da superfície original ( I), por influência crescente vertente

abaixo da ação mecânica do fluxo lateral de água. Posteriormente,

mecanismos de argiluviação e de degradação de argilas por hidr01IOrfismo

temporário no topo do Bt completam a transformação do Bw para Bt.

A pedogênese nas superfícies mais recentes que I, favorece a 

formação de solos com B textura!. A argillNiação está presente em quase 

todos os solos e precederia a degradação de argilas por hidr01IOrfismo 

(ferrólise}. A formação de lamelas nos podzólicos mais desenvolvidos e

sobre rochas da formação Itararé (superfícies III e IV), se dá a partir 

de argillNiação rítmica, formando depósitos que irão dificultar a passagem 

de argilas dispersas ( "peneiramento" ) , e que depois podem vir a ser 

degradados pela ferrólise. O gradiente ,textural dos solos da superfície 

IV tem também, em muitos casos, influência de colúvios. 

Nas várzeas, classificadas como um dos níveis de terraços 

(superfície IV) formados antes do entalhamento atual do vale (superfície 

V), o processo da argiluviação é muito intenso, o que, aliado à grande 

atividade biológica observada no local, pr01IOve uma hom:,geneização no teor 

de argila desses sedimentos, formando posteriormente o horizonte B 

textura!. 

A interpretação dos dados de laboratório, como os da micrornor-



fologia e mineralogia dos solos, só foi possível devido à conpreensão das 

relações entre os solos, as formas do relevo e sua origem e a geologia 

local, graças ao intensivo trabalho de caili)O,
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Throughout an integrated geomorphological, geological and 

pedological study the pedogenesis in an area of about 2, OOOha was 

interpreted according to landscape evolution. The area is close to the 

Piracicaba municipality and comprise valleys incised by the Piracicaba 

river and its tributary Tijuco Preto strearn and was chosen due to richness 

of relief features as well as regional representative soils. 

Geo!TK)rphic surf aces, geology and soils were mapped following 

this order. Detailed analytical and morphological studies of the soils 

were performed in three toposequences, including micromorphology. The 

surficial deposits were identified based on field observations, 

micromorphological examinations and statistical analysis of grain size 

distribution. 

Five geomorphic surfaces were identified bevelling paleozoic 

rocJcs of the Itararé, Tatui and on a small occurrence of the Irati 

formation. Neo Cenozoic surficial deposits occur on summit positions and 

there are also hillslope deposits as well as remnants of terrace levels. 

The chronosequence stablished for the surfaces ( I>II>III>IV>V), was 

supported by mean cooparison tests from attributes reflecting the 

weathering degree of the respective soils. Oxisols are located on the more 

elevated, older anel level surfaces whereas lithic soils are located on the 

more recent surfaces being the soils with argillic horizons on the 

intermediate positions. The formation of clay larnellae in the more 

developed ultisols under rocks of the Itararé formation {surfaces III and 

IV) would happen from rhythmic clay translocation which form deposits that

will dif f icult other dispersed illuviated clays ( "sieving process"). 



Furthermore they could be degraded by ferrolysis. The textural gradient 

of soils on surface IV has also, in many instances, colluvium inf luence. 

The interpretation of the relief evolution was based on the 

Quaternary climatic changes which would be responsible for the morphogene

sis with distinct conditions for each phase. This model, when combined 

with Ruhe 's ideas of slope retreat, help to understand the relief 

evolution and the soil parent materials. 

The genesis of the oxisols rnicroaggregates frorn surface I is 

COITl)lex. Two processes were evident: the geochemical microstructuration 

and the zoogenetic. Microaggregates from yo1.mger surfaces (III and IV) 

were interpreted as originated from the reworking of pre-existing oxic 

material. The great size of the aggregates frorn BA in relation to the Bw 

horizons in the oxisols, were interpreted as coalescence of microaggre

gates originated by the mechanical action of mesofa1.ma, roots and wet

drying cycles which are more frequent. The lateral transition Bw-Bt was 

attributed to the compaction of the oxic horizon since the bevelling of 

surf ace I, by increasing action downslope of the mechanical action of 

water lateral flow. After this, clay translocation and clay degradation 

by ternporary hydromorphic conditions on top of Bt horizons would complete 

the Bw-Bt transformation. At the lowlands, classif ied as low terraces 

levels (surface IV) forrned before the recent cutted valleys (surface V), 

clay translocation is very intense and well developed Bt horizons were 

formed. 

The pedogenesis in surfaces younger than surface I is favorable 

to soils with argillic horizon. Clay translocation is present in al.JOC>st 

all soils and would precede clay degradation by hydromorphic processes 

("ferrolisys"). 

The interpretation of the laboratory data, such as the 

micromorphology and mineralogy, was possible only due to the understanding 

of soils interrelationships, origin of relief forms and local geology, 

throughout intensive field work. 



1. INTRODUÇÃO

O entendimento de eom::> os solos se distribuem na paisagem 

facilita os trabalhos de mapeamento pedológico, aumenta sua precisão, bem 

coroo dirninue o número de amostras de terra para anilises de 

laboratório, o que acarreta uma diminuição dos custos. Para se ter uma 

compreensão de como os solos variam no espaço, o pedólogo terá que 

estabelecer relações entre a evolução da paisagem, a estratigrafia local 

e os processos pedogenéticos. 

Nas baixas latitudes, onde a ausência das geleiras durante o

quaternário e a ocorrência de alternância de climas semiáridos e úmidos, 

tiveram como resultado a paisagem atual, com suas formas recentes e 

vestígios ou remanescentes das formas antigas da elaboração dos vales, 

coroo níveis de pedimentos e de terraços. 

Muitas indagações pertinentes à pedogênese em ambiente tropical, 

permanecem pouco esclarecidas e sem soluções llnicas e definitivas. Nessa 

questão cabe ressaltar a gênese dos latossolos e em particular dos 

pequenos agregados granulares de tamanho mil�trico, tambán chamados de 

"microagregados", que ocorrem predominantemente no horizonte B desses 

solos. A transição desses solos vertente abaixo para solos com B textural 

também é fato comum e com diversas interpretações. A própria gênese dos 

solos com B textural parece ter vários caminhos, que variam de acordo com 

o material de origem, com as condições fisico-quimicas dos solos e com o

clima onde ocorrem. A origem de lamelas em solos arenosos com B textural

é outro exemplo de controvertidas explicações para sua gênese. Também a

pedogênese em ambientes de várzea tem tido pouca atenção por parte dos

pesquisadores que atuam no nundo tropical, sendo a maioria dos exemplos

bibliográficos oriundos da região temperada e/ou fria.

Por outro lado, a interpretação de como a paisagem evoluiu no 
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Brasil SUdeste, tem sido diversa e apoiada em bases muito divergentes. 

Destacam-se os trabalhos das decadas de 60 e 70, com base no modelo de 

evolução geomórfica provocadas por mudanças climáticas no quaternário e 

mais recentemente os trabalhos com base na evolução geoquímica da paisagem 

e dos solos. Basicamente, a polarização dessas tendências conduziu a 

trabalhos denominados "aloctonistas" ou "autoctonistas". Dessa forma, uma 

linha de pedras poderá ser interpretada como a base de um depósito ou um 

acúmulo residual ou ainda um arranjo especial devido à atividade 

biológica, principalmente pelos cupins e formigas no solo. 

A Depressão Periférica Paulista é importante região fisiográfica 

do Estado de São Paulo, e abriga uma agricultura intensa e diversificada 

sobre solos os mais diversos, devido à variabilidade do material de origem 

dos solos. Nessa região afloram as rochas do grupo Tubarão, principal 

grupo geológico desse com.partimento geomorfológico, e sobre as quais, 

pouquíssimos estudos pedológicos foram realizados até o momento. 

Partindo-se da premissa de que em determinada região, os solos 

ocorrem de uma maneira organizada e C0111?reensivel, dependente do material 

de origem e de sua posição topográfica, será possível estabelecer estas 

relações através do conhecimento da estratigrafia local e de estudos de 

correlação entre solos e sua posição em superfícies geomórficas. Assim, 

por meio de um estudo integrado, de caráter geomorfológico, geológico e 

pedológico, pretende-se neste trabalho interpretar a pedoglnese de acordo 

com a evolução da paisagem de uma área de aproximadamente 2000:ha, si tua.da 

nas imediações de Piracicaba, dentro da Depressão Periférica Paulista• 

cuja litologia é coJ'llX)Sta principalmente por rochas do grupo Tubarão. 

Trata-se de um vale esculpido pelo rio Piracicaba e seu afluente ribeirão 

Tijuco Preto. A área foi·escolhida devido à riqueza de formas de relevo 

e tipos de solos, apresentando todas as questões pedológicas acima 

citadas, que são representativas da paisagem regional. 



2. REVISA.O BIBLIOGRAFICA

2.L Inp:>rt8ncia dos estudos solo x paisagem.

A necessidade da compreensão da distrib.rição e da dinâmica dos 

solos na paisagem, levou os estudiosos do problema ao desenvolvimento de 

pesquisas que integraram diferentes ciências da terra, a geologia de 

superficie, a geomorfologia e a pedologia. Tal integração vem sendo cada 

vez mais desenvolvida e procurada principalmente pelos geomorfólogos, que 

não conseguem resolver suas questões somente com o estudo da forma e pelos 

pedólogos que, por sua vez, não conseguem resolver suas questões de 

pedogênese sem a COII\Preensão da evolução recente da paisagem e dos 

processos que nela atuam. 

Segundo BIRKELAND (1990) e GERRARD, (1993) nos últi.nos 20-30 

anos diversos pesquisadores tem se atido ao problema, com um número 

crescente de obras dedicadas ao assunto que, ultimamente, recebeu na 

lingua inglesa o nome de "Soil Geomorphology" (DANIELS & HAMMER, 1992; 

GERRARD, 1992 e GERRARD, 1993), nome de dif icil tradução para o português 

e que se julga melhor tratar neste trabalho como "Relações Solo

Geomorf ologia" ou ainda "Relações Pedologia-Geomorfologia". De qualquer 

forma, a geologia de superfície, raroo da estratigrafia, bem COllk) a 

hidrologia, não se incluem de forma clara nas duas traduQões, · o que 

prejudica o exato entendimento do que se procura estudar. GERRARD (1993), 

expõe que a maior parte dos livros a respeito desse assunto procuram 

estabelecer relações entre os solos, as superf icies geonórficas que ocupam 

e os materiais geológicos de que se derivam, seguindo a linha mestra dos 

textos pioneiros de RUHE (1975) e BIRKELAND (1974 e 1984). 

O aumento das informações detalhadas a respeito de mudanças 
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climáticas no passado, flutuações no nivel do mar, variações nos 

movimentos dos continentes e neotectônica, indicam que essas condições 

mudaram enormemente durante os 1, 5 milhões de anos do periodo quaternário 

e muito mais se considerarmos os 65 milhões de anos do per-iodo terci�io 

{ GERRARD, 1993). 

GERRARD ( 1993) , expõe que a evolução da paisagem é episódica, 

isto é, resulta da alternância de períodos relativamente longos de 

estabilidade geonórfica com períodos curtos de instabilidade. Isso teria 

validade geral e dependendo do material geológioo e a combinação, 

intensidade e duração dos diferentes períodos, levará a formação das 

diferentes paisagens de hoje. 

Muitos autores ressaltam que o propósito maior dos estudos que 

integram a geomorfologia e a estratigrafia com a finalidade de compreender 

a distribuição dos solos na paisagem, é o de fornecer bases para a 

predição dessas ocorrências. No entanto DANIELS & HAMMER ( 1992) , indicam 

que a predição é um dos propósitos da ciência, e cientistas devem fazer 

predições mesmo quando há pouca informação disponível, que é o caso dos 

pedólogos, que raramente dispoem de informações detalhadas e que 

certamente poderão fazer suas predições, com aceitável margem de acerto, 

em paisagens para eles não familiares, se abordarem o problema de forma 

multidisciplinar, observando a estratigrafia e a geaoorfologia local. 

Somente reconhecendo a influência da estratigrafia e da georoorfologia 

sobre os solos é que se pode estabelecer como são as relações entre a 

hidrologia e topografia de uma vertente sobre a gênese de seus solos. Sem 

esse retrospecto, os estudos de gênese de solos serão pouco mais do que 

uma caracterização e interpretação isolada dos perfis (DANIELS & IWIIER, 

1992). 

Para prever o corqportamento do solo o pedólogo deve interpretar 

a possivel história da evolução da paisagem onde este ocorre, estando 

então em condições de interpretar e decifrar muitas coisas que podem ser 

desde aquelas que parecem eminentemente óbvias até um determinado 

conp:,rtamento estranho e anômalo (DANIELS et al. 1971). 

O pedólogo deve esforçar-se tanto para compreender as relações 
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entre o pedon e a paisagem, quanto o faz para classificar o solo. Poder 

fazer extrapolações precisas dos dados de pesquisa obtidos do solo no 

campo é tão importante quanto ter métodos e procedimentos precisos de 

laboratório (DANIELS & HAMMER, 1992). 

Recentemente, na seção de comentários e cartas para o editor do 

periódico Soil Science Society of America Journal, três artigos formaram 

uma seqüência interessante abordando os caminhos da pedologia ooderna. 

DANIELS (1988) em seu artigo "Pedologia: urna ciência de � ou de 

laboratório?", demonstrou sua permanente preocupação, presente em quase 

todos seus artigos, de que os pedólogos deixam de aproveitar ao máxiroo os 

trabalhos de CaII\PO. Segundo o autor, lá deveriam obter a compreensãc, das 

relações solo-paisagem, fazendo urna aroostragem representativa que permita 

extrapolação precisa dos dados ao invés de retirar um número elevado de 

amostras que vão para os laboratórios onerando as pesquisas. BICKI & 

TANDARICH (1989), em resposta a carta de Daniels, concordam com o autor 

e sugerem que pelo menos parte do problema por ele levantado se deve ao 

fato de os pedólogos atuais terem perdido o contato com as raízes da 

pedologia na geografia e na geologia do quaternário. Finalmente, JACOB & 

�ORDT ( 1991), ratificam as ideias das duas cartas anteriores e afirmam que 

a busca pelo entendimento da evolução da paisagem e suas conseqüências na 

distribuição dos solos, fazendo com que os estudos sobre os processos 

pedogenéticos sejam feitos considerando o tempo e o espaço,.constituem o 

caminho natural a ser seguido pela pedologia. 

"Georoorf ó logos, pedólogos, sedimentólogos e biOfeógrafos têm que 

beber da mesma fonte quando quiserem ter uma noção integrada dos episódios 

que agitaram a roorfogênese, a pedogênese e a paleoecologia de enormes 

áreas tropicais e subtropicais do pais" (Ab'SABER, 1966). 

2. 2. Evolução do relevo oo quaternário.

2.2.1. Modelos de evolução do relevo. 

A compreensão da evolução da forma da paisagem tem sido abordada 
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de diversas maneiras, gerando diferentes hipóteses de caro o relevo pode 

chegar a extensas superficies de aplainamento, o que é considerado pela 

maioria dos autores como o estágio mais avançado da evolução ou de 

"senilidade" do relevo. Os trabalhos clássicos e de maior inç;,acto sobre 

as diferentes escolas de geomorfologia baseiam-se na evolução da forma 

das vertentes por ação dominante da erosão. Destacam-se nesse particular 

os trabalhos de Davis, Pencit, King (YOUNG, 1972), Hacit citado por DANIEIS 

& HAMMER (1992), e de Ruhe (RUHE et al. 1967). 

Segundo YOUNG (1972), esses trabalhos obtiveram seus 

fundamentos na observação dos processos erosivos atuais, o que já era a 

base da famosa frase do escocês Hutton, que ao final do século dezoito 

dizia: "O presente é a chave do passado". Os modelos de Davis e Penck 

foram elaborados de forma semelhante pelos dois autores: ambos tiveram a 

oportunidade de fazer observações de várias paisagens do pl�ta e depois 

explicaram a origem das formas das vertentes por métodos dedutivos. 

No modelo de Davis a paisagem sofreria decréscilOO por erosão de 

altitude como um todo, partindo de um estágio inicial onde ocorre a 

emersão continental e incisão da paisagem pelos cursos d'agua, formando 

taludes ingremes. o recuo das encostas seria promovido pela diminuição 

gradativa da declividade, independentemente de suas formas originais, 

desenvolvendo um perfil convexo no topo e côncavo na base. A medida que 

o ciclo evolui, a topografia é amenizada, promovendo gradativamente um

aplainamento das vertentes de cima para baixo, até atingir o estado de

senilidade que corresponderia a superficie de aplainamento ou peneplano,

onde os cursos d'agua seriam meandrantes (KING, 1963; YOUNG, 1972; YOUNG

& YOUNG, 1974) (Figura la). Davis considerou que a paisagem evolui

ciclicamente e, de acordo com sua ideia de remoção continua de material

da superf icie como um todo, não existiriam paisagens ou superf icies

remanescentes de outros ciclos {DANIELS & HAMMER, '1992), e para tanto

seria necessária tuna grande estabilidade tectônica.

Já no modelo de Pencit (KING, 1963; YOUNG, 1972), o estágio 

inicial também se inicia com encostas ingremes que passam a ter perfil 

côncavo por reposições sucessivas do processo erosivo a partir da base da 
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vertente, tendo por fim uma superfície de aplainamento formada de baixo 

para cima (Figura lb). As ideias de Penck de como a paisagem pode evoluir 

dão uma indicação muito forte de que superficies reliquiais podem 

permanecer na paisagem antes de serem consunidas por baixo (DANIELS & 

HAMMER, 1992 ) . 

Nos anos 50 e 60 Lester King produziu uma séri� de trabalhos que 

formaram uma visão eclética de outros nodel� para a evolução de 

vertentes, e como base estabeleceu um modelo padrão de colina (KING, 

1963), onde os diferentes segmentos de vertente sofrem erosão, porém os 

segmentos de maior ,1eclive (escarpa) mantêm o ângulo; o 0011\Primento dos 

demcis segmentos mantêm-se uniforme com exceção da concavidade do perfil 

q\le aumenta de tamanho gradativamente, dando lugar a um recuo paralelo 

das vertentes (Figura lc e ld) (YOUNG, 1972; YOUNG & YOUNG, 1974). No 

Brasil o autor (KING, 1956) enpregou sua interpretação morfogenética, 

misturando os conceitos de Davis e Penck; o nodelo de Davis está empregado 

quando raciocina em relação à peneplanação SUl Americana, que teria gerado 

a vasta "SUperficie SUl Americana" e os conceitos de Penck aparecem na 

concepção da pediplanação, onde usa o conceito de evolução de vertente por 

recuo paralelo (ROSS, 1991). 

John Hack em 1960, citado por BIGARELLA et al. (1965a) e por 

DANIELS & HAMMER( 1992), desenvolveu a hipótese de que o relevo poderá em 

muitos casos evoluir num equilÍbrio dinâmico, sendo que todos os elementos 

topográficos da paisagem mantêm a forma, sendo rebaixados pela ação da 

erosão em taxas equivalentes. A taxa de rebaixamento poderia variar 

consideravelemente dependendo da resistência do material subjacente. As 

formas e os processos estariam num equilibrio estável e seriam 

independentes do telliX) em paisagens onde as forças exógenas• endógenas 

se equivalessem em intensidade (Figura le). 
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a) b) 

e) d) 

e) f) 

Figura 1. Esquema dos principais modelos de evolução do relevo: a) 

Davis: decréci.m progressivo do relevo. b) Penck: reposição sucesssi va 

do processo erosivo. e e d) King: recuo paralelo de vertentes, sendo 

em e) com escarpa e d sem escarpa. e) Hack: equilíbrio dinâmico da 

paisagem, sem alteração da forma do relevo. f) Ruhe: recuo de 

vertentes em fase gradacional com maior retirada de material nas 

partes mais altas. (Fonte: YOUNG, 1972; YOUNG & YOUNG, 1974; DANIBLS 

& HAMMER, 1992). 

o modelo de Ruhe (Figura lf), desenvolvido a partir de intensos
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trabalhos de canpo na região sudoeste de Iowa (EUA) (RUHE et al. 1967}, 

considera o recuo das vertentes porem não de forma paralela COll\O proposto 

por King e Penck, mas com a parte superior da vertente recuando e perdendo 

mais material que na área próxima ao canal de drenagem. Da mesma forma .que 

esses modelos, o IOOdelo de Ruhe prevê a possível ocorrência de 

remanescentes de superfícies antigas. DANIELS & HAMMER (1992) indicam que 

o modelo de Ruhe foi testado em diferentes condições de geologia e clima

por diferentes autores , mostrando bom resultados na interpretação das

relações solo-paisagem (RUHE et al. 1967; DANIELS & GAMBLE 1967; DANIELS

et al. 1970, 1971; GILE & HAWLEY, 1966; GILE, 1975a, 1975b).

DARLYMPLE et al. (1968) apresentaram um modelo onde a dinâmica 

da paisagem se baseia na intensidade dos processos pedogenéticos e das 

perdas por erosão que ocorrem em cada uma das nove unidades hipotéticas 

de vertente por eles apresentadas. Alguns livros textos analisam e 

discutem esse modelo, que foi desenvolvido para áreas tenv;>eradas e llmidas, 

mostrando de forma geral sua utilidade para os estudos de detalhe das 

relações solo-paisagem ( CHRISTOFOLETTI, 1982; GERRARD, 1981 e 1992; 

DANIELS & HAMMER, 1992). No Brasil, exe111Plos de aplicações dos conceitos 

do modelo das nove unidades, ou melhor, segmentos de vertente foram os 

trabalhos de PERES FILHO et al. (1983) e VIDAL TORRADO (1989) e VIDAL 

TORRADO & LBPSCH (1993). O modelo de DARLYMPLE et al. (1968), representa 

um padrão ideal para ser aplicado na conpartimentação de uma vertente. 

Assim uma vertente em estudo, apresentará uma associação de segmentos 

propostos no modelo, sendo que poderá haver tanto recorrência como 

ausência de um mesioo segmento ao longo do perfil (CHRISTOFOLETTI, 1982). 

DANIELS & HAMMER {1992), embora concordem com a utilidade do modelo para 

COJ11Preender os processos da dinâmica da vertente, ressaltam que este não 

leva em consideração a idade relativa das diferentes partes da paisagem, 

o que julgam ser de fundamental inq;)ortãncia para o entendimento da

distribuição e comportamento do solo dentro desta.

Na opinião de DANIELS & HAMMER (1992), os modelos mais úteis 

para explicar a distribuição dos solos na paisagem são os de Ruhe, Hack 

e Darlynple ou uma combinação qualquer entre eles. Ray Daniels chega a 
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afirmar que o ideal é trabalhar com o modelo de Ruhe, adaptando algumas 

ideias de Hack e Darlynple, mas chama a atenção ao fato de ter trabalhado 

muitas vezes com Ruhe e que portanto, sua opinião pode ser tendenciosa. 

BIGARELLA et al. (1965a), discutem os modelos de Davis, King, 

Hack e outros e concluem que os resultados de suas pesquisas feitas 

principalmente na região sudeste do Brasil, se adaptam melhor a \ll'I\ esquema 

onde as alternâncias climáticas ocorridas no quaternário, deixaram 

evidências, por exerm;>lo os depósitos correlativos dos pedimentos 

desenvolvidos nas fases semiáridas. Propoem basicamente o recuo das 

vertentes por forte erosão formando pedimentos e seus depósitos 

correlativos nos periodos de semiaridez, correspondentes aos glaciais 

quaternários, e entalhamento dos vales e interm;>erismo das rochas nos 

periodos úmidos dos interglaciais. Este mesmo modelo foi adotado 

posteriormente por PENTEADO {1968) para a região geomorfológica centro

ocidental da Depressão Periférica Paulista, área próxima do local onde foi 

realizado o presente trabalho, por LEPSCH et al. {1977a) no Planalto 

arenitico Ocidental Paulista, por CARMO et al. (1984) na região do Alto 

Paranaíba (MG) e por VIDAL-TORRADO & LEPSCH (1993) no embasamento 

cristalino em Mococa (SP), dentre outros trabalhos. 

PENTEADO (1974) em seu livro texto, expõe as idéias de Holmes 

que em 1955 fez uma sintese sobre a evolução das vertentes em condições 

úrnidas e semiáridas (Figura 2). Em clima úrnido as vertentes mostram perfis 

convexos ao lado dos vales. A medida que o rio atinge o equilibrio, para 

de escavar verticalmente (Figura 2-1) e começa a alargar o vale (Figura 

2-2). Os processos areolares predominam. A vertente recua e sua base vai

se tornando côncava, suavizando os declives e, j1.mtamente com o 

estabelecimento da cobertura vegetal mais densa, permitem que o 

interm;>erisroo e a pedogênese sobrepujem a erosão e o transporte. Numa 

mudança para clima semiárido, a vegetação regride e com o inicio das 

chuvas torrenciais e em períodos de curta duração, ocorreria \ll'I\ predomínio 

dos processos erosivos onde o transporte por roovimentos de massa seria 

muito efetivo (BIGARELLA et al., 1965a), proroovendo \ll'I\ recuo das vertentes 

de forma acelerada e suavizando os declives provocando o surgimento de 
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pedimentos com espessos depósitos superficiais (Figura 2-3). Com a 

passagem para clima úmido, os processos de reentalhamento do vale são 

retomados (Figura 2-4). 

outra abordagem é dada por outros autores que defendem a 

maior influência das perdas de matéria em profundidade por intenv;>erismo 

na evolução das formas do relevo. Assim, superfícies antigas se 

desenvolver-se-iam mais por ação da erosão geoquímica, definida por _TARDY 

( 1990) como o processo que precede a erosão mecânica, do que por um 

dominio de processos f isicos de erosão, tendo como exemplos os trabalhos 

de Mabbut, de Budel e de Thomas citados por NOVAES PINTO (1988) no que se 

refere à formação de superfícies de aplainamento. Uma síntese do enfoque 

da ação geoquímica na evolução das formas da superfície terrestre é 

apresentada por MILLOT (1982), pesquisador francês que coordenou uma 

série de trabalhos pluridisciplinares sob o tema "geoquímica de superf icie 

e formas do relevo" (MILLOT, 1977; BOCQUIER et al., 1977; BOULET et al., 

1977; CHAtNEL et al. 1977; NAHON & MILLOT, 1977). 

Recentemente alguns trabalhos feitos no Brasil por pedólogos e 

georoorf ó logos, consideram a hipótese de evolução do relevo por dominio do 

processo de erosão geoqu.imi.ca. Exe.nplos são os trabalhos de PELLERIN & 

QUEIROZ NETO (1992) e de FILIZOLA & BOULET (1993a e b) ambos 

desenvolvidos em áreas de arenitos, que sugerem uma inp::)rtante 

contribuição na evolução do relevo atual por embaciamento progressivo das 

encostas por ação geoquímica aconpanhando zonas de fraqueza da rocha, com 

deformação progressiva da topografia. No trabalho de Marília (SP), 

PELLERIN & QUEIROZ NETO ( 1992) , sugerem ainda a couplementação da evolução 

do modelado por ação da erosão hídrica. 

ROSS ( 1991), em seu trabalho de sintese bibliográfica a respeito 

dos problemas geomorfológicos no Brasil, enfatiza o desafio atual dos 

estudiosos das Ci@ncias da Terra (gearorfólogos, pedólogos e geólogos}, 

que seria o de responder à grande pergi.mta que está em aberto: "o que 

seria mais significativo no nível da esculturação das formas do relevo do 
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Figura 2. Evolução do relevo ao longo do tenp:> com alternância de 

climas: 1 e 2, úmido; 3 semiárido;. 4 retomada do clima úmido. 

mundo tropical, a erosão química ou a erosão f isica, prOl'OC>vidas pela 

água?". 

Também nos últims anos, o papel da tectônica tem sido 

considerado como l.Ill)Ortante fator de controle da evolução do relevo. HASUI 

( 1990), expõe suas ideias de como a "tectônica . ressurgente", pode ter 

afetado certos COlli)élt'timentos e formas do relevo brasileiro. O autor dá 

ênfase à possibilidade da reativação de falhas no ambiente tropical úmido. 

Realça a possibilidade de rovimentos de massas rochosas através das zonas 

de falhamento pretérito, que são vias preferenciais de intelJl)erismo e por 

onde pode haver condução de fluidos, fato este que favorece esses 

mvimentos. o autor se refere aos estudos de neotectônica no Brasil, como 

incipientes, embora sua relação com a :roorfogênese seja uma das linhas das 

pesquisas em andamento. 

Conforme ressaltam DANIELS & HAMMER (1992): "Nos suspeitamos que 

paisagens dentro de um determinado ambiente foram desenvolvidas por vários 

processos. Também, que a expressão morfológica desses processos pode 
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variar consideravelmente. Precisamos, portanto, ter una ideia de como a 

paisagem evolue, mas é um engano abraçar um único IOC>delo. Em outras 

palavras, 'iprecisaioos senpre testar nossas ideias e estar prontos a mudá

las quando novos dados nos garantem novas ideias". 

2.2.2. Evolução do relevo na Depressão Periférica Paulista. 

2. 2. 2 .1. Características gerais da Depressão Periférica Paulista

A Depressão Periférica Paulista foi identificada pela primeira 

vez em 1927 por Denis, citado por PENTEADO (1976) e por Ab'SABER (1969b), 

como faixa erosiva deprimida entre as escarpas avançadas das cuestas 

arenitice-basálticas e o Planalto Cristalino Atlântico. Embora haja alguma 

controvérsia na literatura quanto à origem desta depressão, regra geral 

admite-se que tenha sido formada cooo resultado de erosão diferencial, 

entre as rochas sedimentares e as rochas cristalinas e os basaltos, 

causada pela drenagem consequente e seus tributários subsequentes 

(PENTEADO, 1968; Ab'SABER, 1969b; MELO & PONÇANO, 1983), num periodo de 

telll?O conpreendido entre a deposição da formação Itaqueri, correlativa da 

superfície do Japi (eocênica) e a deposição da formação Rio Claro (inicio 

do pleistoceno) (MELO & PONÇANO, 1983), num intervalo de aproximadamente 

40 milhões de anos. 

t uma faixa de cerca de 450 quilômetros de C0111>rimento de norte 

a sul e de aproximadamente 100 quilômetros de largura média em forma de 

arco cuja concavidade está voltada para o noroeste (PENTEADO, 1968). 

Corresponde à faixa de ocorrência das seqüências sedimentàres 

infrabasálticas paleozóicas do Estado de São Paulo (Grupos Paraná, 

Tubarão, Passa Dois e parte inferior do São Bento) , incluindo ainda corpos 

intrusivos de diabásio e pequenas áreas de rochas pré-cambrianas (MELO & 

PONÇAN0, 1983; IPT, 1981) . As camadas paleozóicas mergulham runa direção 

geral noroeste com inclinações variáveis, maiores nas camadas basais do 

Grupo Tubarão, cerca de 15 a 20 m/Km e menores nas camadas do Grupo Passa 

Dois, 7 a 4 m/km das inferiores para as superiores (PENTEADO, 1968). 
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Devido à estrutura holooclinal do pavimento geológico e a 

litologia dé variada resistência aos processos erosivos, as camadas mais 

resistentes salientam-se na topografia, constituindo relevo de vertentes 

dissimétricas e desníveis variados (PENTEADO, 1968). 

2.2.2.2. Evolução do relevo. 

A geomorfologia da Depressão Periférica Paulista como um todo ou 

parte dela, com seus diversos niveis de aplainamento e outras feições 

morfológicas de expressão regional, tem sido objeto de estudo de muitos 

autores (CHRISTOFOLETTI & PENTEADO, 1970; QUEIROZ NETO & MODENESI, 1973; 

MODENESI, M.C. 1974; DIAS-FERREIRA et al. 1975; QUEIROZ NETO & JOURNAUX, 

1978). Todos trabalhos relevantes ao nosso objetivo, tendo também destaque 

as obras de De MARTONNE (1943) e de PENTEADO (1976), pela influência que 

o primeiro exerceu nos trabalhos que o sucederam e pela especificidade do

segundo para a área de estudo de nosso trabalho. Serão feitas ainda

correlações desses trabalhos com os de KING ( 1956) e BIGARELLA et al.

(1965b), que abordam questões do relevo do Brasil SUdeste.

O mais notável e antigo nivel de aplainamento da Depressão 

Periférica está representado pela superfície que nivela os topos das 

colinas sedimentares no nivel de 690-720 metros {MELO & PONÇANO, 1983), 

e que foi chamado por De MARTONNE (1943) de superfície Neogênica, que. se 

correlaciona com o ciclo "Velhas" de Lester King {ROSS, 1991), 

correspondendo ao pediplano Pd2 de BIGARELA et al. {1965b) e à superficie 

de Urucaia de PENTEADO ( 1976). A mesma autora define ainda dois niveis 

de superfícies de erosão superiores a superfície de Urucaia: Superficie 

Intermediária ao redor de 850m e superfície de Cimeira, nivelada ao redor 

de 1000m e que corresponde à superfície de Cristas Médias de De 

MARTONNE(1943), ao pediplano Pd3 de BIGARELLA et al. (1965b) e a 

superfície SUl Americana de King de idade paleogênica (ROSS, 1991). 

Segundo BIGARELLA et al. (1965b) as superfícies formadas antes 

do plioceno ( Pd3 e Pd2) , teriam sido mais ou menos deformadas por ação da 

tectônica terciária e pela dissecação cenozóica, havendo, no entanto, 
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grandes áreas remanescentes desses pediplanos. A partir do Plioceno toda 

a área continental, onde se encontra hoje o Estado de São Paulo, ficou 

tmicamente sob efeito de epirogênese positiva, não havendo inteira 

concordância da literatura sobre a caracterização de falhamentos 

quaternários, cuja atividade pode-se, entretanto, admitir com reduzida 

e atualmente documentada por uma baixa sismicidade natural (MELO &

PONÇANO, 1983) . 

O subnivelamento geral dos interflúvios da Depressão Periférica 

entre 600 e 700m, apesar da variada litologia e dos mergulhos regionais, 

permite concluir que toda a região esteve sujeita em determinada época 

geológica, a processos de aplainamento generalizado que arrasaram grande 

parte do seu relevo, constituindo verdadeira superf icie de erosão, 

identificada entre as bacias do Tietê e do Piracicaba OOIOO superficie de 

erosão do Médio Tietê por Almeida em 1964 e 00100 "superficies 

interplanálticas desdobradas e marcadamente poligênicas" por Ab'Saber em 

1965 (PENTEADO, 1968}. Na região centro-ocidental da Depressão 

Periférica, os remanescentes deste pediplano e/ou conjunto de superficies 

pedimentadas, está nivelado na cota dos 600-630m e constitue a superf icie 

Neogênica II ou SUperf icie Rio Claro de PENTEAOO ( 1976), e que corresponde 

ao ciclo Paraguaçu de King {ROSS, 1991). Em seu trabalho de cronologia 

relativa dos eventos cenozóicos no Estado de São Paulo, MELO & PONÇANO 

( 1983) atribuem idade pleistocênica à superf icie Rio Claro, sendo a 

elaboração dos depósitos e da superfície correlacionadas com a fase de 

rorfogênese mecânica associada ao per iodo glacial Danube, de 1, 4 a 1, 6 

milhões de anos a.p. (VAN EYSINGA, 1975). 

No IOOdelo de BIGARELA et al. (1965b), a superfície Rio Claro 

corresponderia ao pediplano Pdl ou pedimento P3, e a formação Rio Claro 

(BJONBERG & LANDIM, 1966) seria seu depósito correlativo. Quanto à forma 

de deposição dos sedimentos desta formação, MELO & PONÇANO (1983) apontam 

para a controversia quanto ao seu ambiente deposicional se fluvial ou na 

forma de movimentos de massa em período semi-árido por ocasião da 

pedir:nentação. Os autores avalisam a hipótese de PENTEAOO (1976) de que 

tais sedimentos foram depositados em uma intensa fase de mrfogênese 
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mecânica, mas a cumulação ter-se-ia dado graças a barramentos tectõnicos, 

como é o caso da estrutura do Pitanga-Paraíso para a bacia de Rio Claro. 

Correlativo ao Pd1 é também o conj1.mto de sedimentos da Formação 

Pariquera-Açu e sua provável gênese é descrita por BIGARELLA & MOUSINHO 

(1965b): "Na época em que iniciou-se a pediplanação do Pdl, a paisagem 

encontrava-se muito dissecada, resultado da época úmida anterior. Com a 

mudança climática para o semi-árido o regolito foi removido 

desordenadamente para as depressões do terreno, por processos de movimento 

de massa e corridas de lama, originando um entupimento da calha de 

drenagem. A continuação dos processos de agradação contribuiu para um 

levantamento do nível de base local, o qual passou a controlar os 

processos de morfogênese mecânica, responsáveis pela elaboração do 

pediplano Pd1 e pelo preenchimento da parte dissecada do vale, por um 

pacote detrítico, até o nível de aplainamento do Pdl". 

Embora tenha sido muito utilizado por diferentes pesquisadores 

no Brasil, ROSS (1991) critica o modelo de BIGARELLA et al. (1965b) 

expondo a dificuldade que se tem ao tentar encontrar os depósitos 

correlativos de uma superfície de aplainamento denominadada de Pdl, Pd2 

ou Pd3. O autor cita que a aplicação do modelo em pesquisas tem levado a 

análises conjecturais e levanta a questão da dificuldade de datação 

absoluta dos depósitos correlativos, colocando a interpretação dos 

resultados de tais pesquisas no condicional. 

Além dos níveis generalizados de aplainamento (Pd3, Pd2 e Pdl), 

PENTEADO (1976) ressalta COllK) feições inportantes do relevo regional da 

Depressão Periférica os níveis intermediários entre o topo aplainado das 

colinas (normalmente correspondendo ao Pdl) e o assoalho mais ou menos 

plano das várzeas. Tais níveis correspondem, em geral, a patamares 

desdobrados em número variável de 2 a 4, frequentemente recobertos por 

cascalheiras indicando, segundo a autora, fases sucessivas de aplainamento 

lateral e entalhe, oriundas de alternãncia climáticas e lento tectonismo 

positivo, ocorridos entre o Pleistoceno e o Holoceno (BIGARBLLA et al. 

1965b; MELO & PONÇANO, 1983)� 

Segundo BIGARELLA & MOUSINHO (1965a), após a elaboração do 
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pediplano Pd1, seguiu-se uma alternância sequencial de fases úmidas e 

semiáridas. Dois niveis intermediários de pedimentação foram identificados 

pelos autores e denominados de P2 e Pl, e que correspondem aos niveis de 

patamares desdobrados de PENTEADO ( 1976), que MELO & PONÇANO ( 1983) os 

atribuem aos periodos de semiaridez dos glaciais Günz e Mindel, ou 

Ilinoian e Kansan segundo BIGARELLA & MOUSINHO (1965a), respectivamente. 

As passagens para o clima semiárido fizeram com que os vales entalhados 

durante as fases úmidas fossem entulhados num processo de agradação e 

elevação do nivel de base, dando origem aos depósitos de terraços por 

sedimentação de sucessivos lençois de cascalho e sedimentos mais finos. 

As fases úmidas teriam, então, sido responsáveis pela dissecação e 

remoção de boa parte do material pedimentar e dos depósitos de terraços 

correspondente às fases semiáridas Tpd1, Tp2 e Tpl, conteffl)Orâneos do Pd1, 

P2 e Pl respectivamente (Figura 3). 

A gênese de parte do que é considerado cono "patamares 

intermediários" poderia ter origem distinta do que a indicada CORK>

níveis de pedimentação em fases diferentes de semiaridez. Patamares 

estruturais podem ter sua interpretação genética distorcida para tal 

conceito. LEPSCH (1977} descreve no Planalto Ocidental patamares em niveis 

distintos porém associados à mesma superfície geooórfica, atribuindo-lhes 

o conceito de patamares estruturais, onde ocorrem superficies planas ou

quase planas em estruturas sedimentares com litolog.ias tenras alternadas

com estruturas mais rígidas (ROSS, 1991}.

Além de PENTEADO (1976), outros autores têm descrito niveis de 

baixos terraços com cascalhos, que correspondem aos niveis Tcl e Tc2 de 

BIGARELLA & MOUSINHO (1965b) (Figura 3), na Depressão Periférica Paulista 

(CHRISTOFOLETTI & PENTEADO, 1970; DIAS-FERREIRA et al. 1975; QUEIROZ NETO 

& JORNAUX, 1978) . Esses terraços teriam sido formados durante as duas 

últimas fases glaciais de menor duração e/ou intensidade no Quaternário 

correspondendo aos glaciais Würm e Riss, respectivamente para Tc2 e Tcl 

(MELO & PONÇANO, 1983) ou durante o Wisconsin segundo BIGARELLA & 

MOUSINH0(1965a e b). "OS terraços foram frequentemente obliterados por 

coluvionamento intensivo e posteriormente extensivo, o qual mascarou a 
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mrfologia original dos niveis de terra.QOS, podendo ser apenas 

identificados hoje pela sua estrutura interna" (BIGARBLLA & MOUSINHO, 

1965b). Na região de Rio Claro os cascalheiros dos niveis de terr8.9()S Tc2 

estio a 4-6m acima dos niveis das vm-zeas atuais e se acham embutidos nas 

encostas; já os cascalheiras do Tc1 estio a partir dos leitos dos rios 

atuais até 3 a 4m acima (PBN'l'EADO, 1968). 

\,,, P2

Pd3 

\ \ Pt/2 

\.,,,, \
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:!.{! ' Rc ------...!T.�c2
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•---=- R \.,! e Tcl
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\ 

•••-•aa"'l Tv 
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Figura 3. Pediplanos, pedi.mantos, raJll)aS de ooluvios, cascalheiras e 

níveis de terraços que ocorrem na paisagem do Brasil sudeste 

(BIGARELLA & MOUSINHO, 1965b). 

Concordando com os mdelos de BIGARBLLA e !DJSINHO (1965b} e de 

PBNTEADO (1968), DIJKBRMAN & MIEDBMA (1988), em trabalho feito no oeste 

da Africa, se apoiam nos trabalhos de palinologia e datações a partir de 

C14 de Tb:Jmas & Thorp de 1980 e 1985. Estes autores atribuem a formação 

dos altos niveis de terraços fluviais às nmnças clinéticas relacionadas 
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às glaciações ocorridas de 40.000 a 75.000 anos atrás, durante periodos 

de longa semiaridez, ocasião em que a área esteve com pouca cobertura 

vegetal e a superficie fora exposta a intensos processos d.e erosão em 

lençol e 100Vimentos de massa. os niveis intermediários de terraços seriam 

correlativos à fase semiárida datada de 20.000 anos atrás, e finalmente 

os niveis de terraços mais baixos seriam holocênicos e podem ser 

conterrp:,râneos das atuais planícies de irnmdação em serra Leoa. 

Como última feição resultante da evolução do relevo pré-atual, 

o modelo de BIGARELLA & MOUSINHO (1965b), inclue as "raq;>as d.e colúvio"

(Rc) que teriam sido formadas durante as últimas fases de clima úmido

(Figura 3), que também foram descritas por PENTEADO (1976) em sua área de

estudo. Segundo os autores, as ranpas de colúvio teriam sido formadas por

processos de solifluxão e de escoamento superficial, sendo o material

coluvial de natureza diversa, dependendo da constituição da m:ea fonte.

Os colúvios caracterizam-se pela ausência de estratificação e baixo

coeficiente de seleção, podendo conter seixos esparsos. HEIS (1978),

confirma em seu estudo sobre os terraços e raDQ?aS no Vale do Rio Doce,

que a alternância climática do quaternário superior teria sido responsável

por aquelas formas através dos ciclos de colúvio-aluvionamento e entalhe

da paisagem do Brasil SUdeste.

Considerados coroo feições atuais do relevo por MELO & PONÇANO 

(1983), os aluviões em várzeas atuais teriam maior expressão, na Depressão 

Periférica, nas proximidades de soleiras regionais ou locais conr:> são os 

sills de diabásio que ocorrem nas proximidades de Piracicaba ( IPT, 1981) . 

Todas essas feições geomórficas teriam sido entalhadas por uma 

fase sub-atual mais úmida que a atual, que escavou também o assoalho das 

várzeas. Assim, não tendo havido ação de geleiras na região em questão, 

durante o quaternário, as formas levemente convexas e a cobertura vegetal 

natural, hoje quase inteiramente modificada, estariam sob influência do 

clima atual quente e úmido, que pela pouca expressão que esta fase teve 

na escala de 1:811\PO geológico, ainda não foi capaz de disfarçar e/ou 

destruir todas as paleoformas (PENTEADO, 1968). 

A realização de estudos geomorfológicos ou pedo--geomorfológicos 
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adotando nooelos que levam em consideração a alternância de climas úmidos 

e secos durante o quaternário no Brasil SUdeste teve seu apogeu nos ar.w:>s 

60-70. Destacaram-se os trabalhos de Bigarella e sua equipe no Paraná, de 

Ab'Saber e Queiroz Neto na USP, e de Penteado e Christofoletti em Rio 

Claro ( SP) . A partir da década de 80 até os dias atuais pouco tem sido 

acrescido a esses trabalhos, talvez em função das muitas dúvidas e 

incertezas que o nooelo àpresenta e da difícil datação absoluta dos 

eventos quaternários. 

A interpretação da evolução da paisagem durante o quaternário 

tem sido muito controvertida, principalmente no que se refere ao efeito 

das alternâncias climáticas durante esse período nas feições atuais da 

paisagem tropical. ROSS ( 1991), afirma que a. intensa pedogeinização do 

ambiente tropical úmido tende a eliminar os testemunhos da alternância 

morfogenética provocada pela ação de climas semiáridos ou úmidos, 

reduzindo as chances de uma boa interpretação dos paleoambientes e da 

9ªnese da paisagem. Contudo, diversos autores estudaram o sudeste 

brasileiro e interpretaram a paisagem como resultado dessa alternância 

climática global durante o quaternário, sendo que para cada fase glacial 

correspondeu um clima semiárido no ambiente tropical. os efeitos desta 

alternancia climática, pressupondo-se que algumas das formas decorrentes 

permanecessem na paisagem como cicatrizes, tornaram mais complexo o 

entendimento das relações solo-paisagem, em conparação com as regiões de 

média a altas latitudes devastadas pela ação arrasadora das geleiras. 

Topos planos elevados, terraços, colúvios, linhas de pedras e 

paleossolos tem sido os indicadores usados para estabelecer relações 

entre as glaciações e interglaciações e a evolução do. relevo na América 

tropical (Ab'SABER, 1966; BIGARELLA et al., 1965b; BIGARELLA & MOUSINHO 

1965a e b; PENTEADO, 1968; De BOER, 1972; DIAS-FERREIRA et al. 1975; 

DEMAffl & HOLLOWAYCHUCK, 1977; LEPSCH et al. 1977a; TYtER et al. 1978; 

QUEIROZ NETO & JORNAUX, 1978; MEIS, 1978; MELO & PONÇANO, 1983; CARMO et 

al. 1984; VIDAL TORRADO & LEPSCH, 1993). 

Mais recentemente datações com C14, termoluminescência e estudos 

palinológicos têm reforçado a idéia destas alternâncias climáticas, 
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porém com enfoque para o holoceno e final de pleistoceno, e seus efeitos 

na paisagem no Brasil SUdeste (TURCO et al. 1987; LICHTE, 1990 e 1991; 

ABSY et al. 1991). 

2.3. Conceitos de superficies geoaórficas e aplicações nos estudos solo

pai.sagem. 

No estudo das relações solo-paisagem, diversos autores 

conseguiram relacionar os solos com a geom:>rfologia, mapeando inicialmente 

superfícies geomórf icas, datando-as relativa ou absolutamente, e 

correlacionando-as depois com o desenvolvimento dos solos. RUHE (1956), 

estabeleceu uma seqüência de superficies com idades relativas diferentes 

e pôde concluir que o grau de inteq>erisrno e o desenvolvimento dos perfis 

dos solos estava de acordo com suas suposições previamente estabelecidas 

no mapeamento das superfícies; o intemperisrno e o desenvolvimento 

pedogenético atUDentou da superfície mais jovem para a mais antiga. DANIELS 

et al. (1970) conseguiram estabelecer relações entre a idade das 

superfícies e o desenvolvimento de plintita, espessura do solo e conteúdo 

de gibbsita. TYLER et al. (1978) encontraram correlação entre os valores 

de pH, saturação por bases e conteúdo de minerais primários com as 

diferentes idades das superfícies geom6rficas na Amazônia peruana. 

Iffl)Ortante exenplo de corno o estabelecimento das relações solo-

paisagem pode ajudar o pedólogo em seu trabalho de cartografia de solos. 

LEPSCH et al. (1977a) separaram cinco superficies geomórficas no planalto 

arenitico de Echaporã ( SP) . A maior parte, mas não todas, das sete 

tmidades de mapeamento de solos correlacionaram-se com uma das cinco 

superficies geomórficas mapeadas previamente, não coincidindo exatamente 

os limites de solos com os limites das superf icies. Ao conv;,arararem a 

variabilidades de atributos fisicos e químicos do solo, verificaram que 

estes tem menor coeficiente de variação entre unidades de solos do que 

entre superfícies geomórficas. Também puderam concluir que atributos que 

representam o grau de intenperisrno dos solos estavam correlacionados com 

a idade relativa das superficies. Entretanto observaram também que as 
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taxas de argiluviação, saturação por bases e conteúdo de carbono do solo 

não rrostraram ser telfl)O-dependentes. 

Além do trabalho de LEPSCH et al. (1977a) diversos trabalhos 

feitos no Brasil, são exel1i)los onde a identificação das diferentes 

superfícies geomórficas e posterior correlação com os solos, facilitou 

e/ou permitiu o entendimento da pedogênese local. 

DEMAffl & HOLOWAYClRJCK (1977), em estudo na borda da Depressão 

Periférica Paulista em São Pedro, separaram seis superfícies geomórf icas, 

estabelecendo relações entre a pedogênese a idade de cada superfície e a 

natureza do material de origem, quais foram depósitos aluviais de 

terraços, colúvios e alteração das rochas arenosas da Formação Pirambóia. 

RODRIGUES & KLAMT ( 1978) , estudando a relação solo-paisagem no 

Distrito Federal, estabelecem uma compartimentação do relevo onde o teor 

de gibbsita dos solos diminuiu das superfícies mais antigas paras as mais 

recentes. 

CARMO et al. ( 1984) , em estudo na região do Alto Parnaíba (MG) , 

estabeleceram uma seqüência de superfícies geonórficas, relacionadas a 

diferentes eventos rrorf oclimáticos do passado, baseado no modelo de 

BIGARELA et al. (1965a), e correlacionaram a ocorrência dos solos mais 

desenvolvidos {Latossolos Una e Roxo) com as superfícies mais antigas e 

os de menor desenvolvimento com as superfícies mais recentes e situadas 

em posição topográfica inferior. 

LõBO (1984), usando os mesmos critérios de DANIELS et al. 

( 1971), separou seis superfícies geonórficas na zona limitrofe com a área 

urbana de Piracicaba (SP). A datação relativa das superfícies 

correlacionou-se com o grau de intellt)erisrro dos solos, ocorrendo os solos 

mais int8fl\P8rizados (solos cauliniticos e com B latossólico) associados 

as duas superfícies mais antigas que ocupam os topos mais altos e planos 

da paisagem local, e os solos menos intenperizados ( solos com argilas 

expansivas-bnmizens) às superfícies mais recentes. Solos com B textural 

e cauliniticos ocupam as superfícies intermediárias. 

VIDAL-TORRAOO & LEPSCH { 1993) em região de ocorrência de rochas 

migmatíticas em Mococa {SP), interpretaram a pedogênese de uma 
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toposseqüência com B latossólico transicionando encosta abaixo para B 

textural como sendo resultado da evolução geooórfica da paisagem, estando 

a gênese do B latossólico relacionada a uma superf icie de topo aplainado, 

mais antiga e formada sobre pedissedirnento em condição de semiaridez, e 

os solos com B textural estariam relacionados à superficie originada pela 

posterior dissecação do vale em fase úmida. 

Definir o conceito de superficie geonórfica é iq;x:>rtante para se 

ter uma interpretação uniforme do que se conclui nos trabalhos solo

paisagem. Exeq;>lo do que se quer salientar é o trabalho de CURI et al. 

( 1990), onde os autores concluem que "nas duas superf icies mais velhas 

(Gondwana e Pós-Gondwana) e na superfície mais nova (Paraguaçu), 

distribuem-se os solos mais jovens e, numa mesma superf icie, tem-se solos 

de diferentes idades, evidenciando o pouco poder preditivo dessas 

superf icies em termos pedológicos, servindo apenas como ooldura didática". 

A maioria dos trabalhos aqui relatados consideram o conceito de superfície 

geomórfica de RUHE (1969), com as ideias conplementares de DANIELS et al. 

( 1971} : "Uma superfície geomórf ica é uma porção de superf icie de terra que 

é especificamente definida no espaço e no teq;x:>" (RUHE, 1969) e que "tem 

limites geográficos definidos e é formada por um ou mais agentes num 

determinado periodo de teq;x:>" (DANIELS et al. 1971). LEPSCH (1977), 

acrescenta ainda que, nesse conceito, "as superfícies constituem segmentos 

da paisagem conteDl)Orânea, isto é, superfícies do terreno atual e sobre 

qualquer substrato geológioo ou solo, e não superfícies pretéritas, 

reoobertas por seus depósitos correlativos" ou desoobertas e degradadas 

(superficies reliquiais), como é o caso das superficies Gondwana e Pós

Gondwaria a que CURI et al.(1990) se referem. 

Em trabalho de revisão bibliográfica a respeito do 'tema 

"Pedologia e Geomorfologia", HALL ( 1983), apresenta os princípios básicos 

para a utilização da metodologia eq;>regada por DANIELS et al. {1971) e 

que fazem uso das ideias que Ruhe reuniu em seus trabalhos. Destacam-se 

entre esses princípios: a) uma superfície é mais jovem do que qualquer 

superfície ou material que corta; b) é mais velha ou conteJll)Orânea aos 

depósitos de vale em posição topográfica inferior; e) é mais jovem do que 
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superficies adjacentes situadas em posição superior e portanto mais velha 

do que superfícies adjacentes situadas em posição inferior; d) é mais 

velha ou contemporânea aos depósitos sobre ela; e) é mais jovem do que 

qualquer estrutura que ela corte em bisel. A esses critérios, DANIELS et 

al. {1971) adicionam os princípios estratigráficos da lei da superposição, 

que impõe que camadas mais jovens se sobrepoem a camadas mais antigas 

desde que não tenha havido novimentação tectônica ou atectônica desses 

sedimentos. Ainda segtmd.o esses autores, segmentos da vertente que 

transicionam entre si de forma suave, continua e gradativa, são 

considerados elementos de uma mesma superfície (Figura 4). 

Na figura 4, o depósito 4 está assentado sobre uma superfície 

que corta em bisel os depósitos 2 e 3 e que corta a superfície A. Sendo 

assim o depósito 4 é mais jovem que o depósito 3 e que a superfície A. A 

superficie B corta a superfície A, sendo desta forma mais jovem que a 

última. A superficie e é mais recente que a superfície B porque está em 

um nível topográfico inferior. A superfície D é mais jovem que do que B 

e e pois corta ambas. o Depósito 6 é mais jovem do que os depósitos 1 e 

2 pois corta em bisel estes depósitos, (DANIELS et al. 1971; HALL, 1983). 

Do IOOdelo exposto no parágrafo anterior e ilustrado na figura 4, 

a única dúvida que pode permanecer é a afirmação de que a superfície e e 

o depósito 5 não sejam equivalentes à superficie B e depósito 4

respectivamente, uma vez que o critério enpregado para diferenciar a idade 

relativa foi o nível topográfico mais baixo ocupado pela superfície e em 

relação à B. 
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SllpertldeA 

Figura 4. Relações entre superficies e depósitos de acordo com os 

critérios de DANIBLS et al. ( 1971) • 

2.,. Questões peoogenéticas da paisaga tropical. 

Elucidar algtDaS iq)ortantes questões �ticas do 

frequentemente o principal objetivo de lllli.tos trabal.oos feitos na região 

tropical e, em particular, no Brasil. Neste contexto se enquadram: a) os 

estudos sobre a gênese dos latossolos e de seus horizontes de 

subsuperficie com pequenos agregados arredondados e milimétricos com 

esfericidade variável, chamados também por "microagregados"; b) a gênese 

dos horizontes B texturais e do gradiente textura!; e) a di.nlmi.ca da 

transição entre solos com B latossólico para B textura!; d) a pedoglnese 

em depósitos aluviais e) a origem e o significado pedogenético das linhas 

de pedras ou "stone-lines". Tais questões fazem parte da maioria das 

paisagens do ambiente tropical ánido do Brasil sudeste e estão incluidas 

na área de estudo em questão. 



26 

2. 4 .1. Gênese dos latossolos.

A maioria dos latossolos brasileiros enquadram-se na ordem 

OXisol da taxonomia norteamericana de solos (E.U.A., 1975). São 

considerados os solos dos mais intemperizados e ocorrem principalmente em 

regiões tropicais úmidas. A ocorrência desses solos em regimes hidricos 

semiáridos ou fora da região tropical é atribuída geralmente à paleoclimas 

mais úmidos e/ou quentes, estando os oxisols sob superfícies estáveis 

remanescentes desses periodos (ALLEN & FANNING, 1983). 

Morfologicamente muitos latossolos são peculiares por 

apresentarem horizonte Bonde a maior parte do plasma está contido em 

microagregados. A gênese desses microagregados tem sido um dos principais 

enigmas aos estudiosos dos oxissolos e, regra geral admite-se que sua 

origem pode ser diversa (STOOPS, 1983). Em trabalho de revisão sobre a 

rnicromorfologia de oxissolos STOOPS & BUOL (1985), indicam as possíveis 

origens dos microagregados, baseados nos trabalhos de MULLER ( 1977 e 

1981), que, estudando um solo ferralitico vermelho na República dos 

Camarões, distinguiu cinco tipos de microagregados com pedogênese 

distinta: estruturais (ou de trama), zooge�ticos, O()lll)lexos, reliquiais 

e os de origem geoqqimica (ferritices). 

Os microagregados estruturais seriam formados a partir de 

material argiloso denso por um processo chamado de microestruturação. O 

primeiro passo seria o do estabelecimento de linhas birref ringentes, que 

podem ser detectados em exame micromorfológico de lâminas delgadas, 

formando uma rede { ou trama) englobando areas de aproximadamente 50 a 200 

µm de diâmetro. Um reticulado de zonas com maior birrefringência aparece . 

SUbsequentemente, aumenta a birrefringência do reticulado e suas linhas 

passam a ser levemente descoloridas, conparadas com os pequenos 

microagregados que começam a se formar no interior dos reticulados. Como 

os microagregados evoluem para \.Una forma arredondada, as zonas de 

birrefringência evoluem do reticulado para a forma circular ac::oq;>anhando 

as bordas dos pequenos agr�dos que se formam. Microf issuras são formadas 

nas zonas descoloridas e os microagregados se individualizam. No estágio 
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final, os agregados vão adquirindo arredondamento crescente e as fissuras 

interpedais evoluem para poros de empacotamento. 

STOOPS & BUOL (1985) citam também os trabalhos de Chauvel ao 

descrever os microagregados de origem geoquímica. Estes seriam formados 

aparentemente por uma distribuição especifica de oxidos de Fe. Numa massa 

argilosa anisotrópica, constituida de caulinita e óxidos de Fe, pequenos 

nódulos - (ao redor de l0OUm) com cor mais escura e avermelhada são 

formados. O plasma intersticial é levemente desferrificado, portanto mais 

móvel e tende a desaparecer. COIOO resultado, os micron6dulos passam a ser 

discretos e uma estrutura micronoc'lular é formada. 

A origem de microagregados através da ação biológica tem sido 

apontada em diversos estudos e recentemente MIKLóS ( 1992 e 1993), 

estudando uma seqüência de latossolos em Botucatu ( SP) , apontou para a 

origem biológica da maioria dos microagregados. O autor cita as formigas 

e os cupins corno os principais responsáveis pela formação dos 

microagregados e apresenta corno evidencias que testemunham essa origem os 

seguintes aspectos: a aptidão dos animais em fabricar microagregados ovais 

( in vivo ou in vitro); a forma oval dos microagregados dos latossolos; a 

sua grande variedade em tamanho e cor; a presença de microparticulas de 

carvão; o esqueleto interno triado, COffl)C)Sto por grãos de quartzo 

inferiores a l0OUm; a presença de orientações plásmicas periféricas e a 

identidade que existe entre os microagregados que se encontram nos 

latossolos e aqueles produzidos pela fauna do solo no interior de 

biotúbulos e nos montículos de terra de formigueiros e cupinzeiros. STOOPS 

& BUOL ( 1985), referem-se aos microagregados zoogenéticos corno aqueles que 

ocorrem principalmente nos horizontes superficiais e corno preenchimentos 

em câmaras e canais biológicos em camadas mais profundas. 

Microagregados reliquiais seriam aqueles herdados do material 

originário (MULLER, 1977) e podem estar relacionados a uma pedogênese 

policiclica envolvendo materiais retrabalhados, sendo que outras 

evidências devem ocorrer para apoiar tal hipótese (STOOPS, 1967). Segundo 

STOOPS & BU9L (1985), uma das mais expressivas evidências de aloctonia 

nesses solos é a presença de pequenos nódulos sesquioxidicos dispostos de 
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maneira a constituir uma linha de pedras no perfil. Segundo os autores, 

os nódulos poderão ser fragmentos de uma laterita transportada ou nódulos 

ferruginosos formados no perfil, mas que foram submetidos a um 

deslocamento relativo. A interrupção abrupta da trama interna nos limites 

dos nódulos indicam a fragmentação; os limites abruptos e a forma 

arredondada ou subarredondada devem estar relacionados ao transporte. 

outra indicação de material transportado é a presença de grãos de 

quartzo, cujas fissuras se mostram preenchidas por sesquióxidos de Fe e 

Al com grau de evolução diferente dos componentes do solo ao redor, fato 

pelo qual esses grãos devem ser considerados como material herdado de 

outro ambiente pedogenético. A esses grãos ESWARAN et al. (1975), deram 

o nome de "runiquartz".

Microagregados conplexos podem ser resultado da aglutinação de 

microagregados menores ( STOOPS & BUOL, 1985) . 

SANTOS et al. ( 1991 ) , ressaltam que além da microagregação, 

outra inportante propriedade micrornorfológica que identifica materiais 

latossólicos é a isotropia do plasma dos microagregados. A esta 

propriedade BREWER (1976) se refere como plasma isótico e BULLOCK et al. 

(1985) denominam contextura-b indiferenciada. STOOPS & BUOL (1985), 

salientam que o plasma pode não ser totalmente isótico, sendo frequente 

a ocorrência de materiais latossólicos com contextura-b mito fracamente 

desenvolvida, indiferenciada ou ainda com tênue estriação circular ao 

redor dos microagregados. SANTOS et al. ( 1989) , estudando 

submicroscopicamente os microagregados dos latossolos da Chapada do 

Araripe (PE), concluíram que o con\POrtamento isótico dos latossolos em 

questão é resultado da combinação de particulas de argila orientadas ao 

acaso, matéria orgânica e agregados minerais contendo ferro. De maneira 

geral, a presença de plasma isótico ou contextura-b indiferenciada, é 

referida pela maior parte dos autores a solos em avançado estágio de 

intenperização, que regra geral são os latossolos (LEPSCH et al. 1977b; 

CHAWEL et al. 1978; STOOPS & BUOL, 1985; SANTOS et al., 1991; VIDAL 

TORRADO & LEPSCH, 1993). Esses trabalhos referem os latossolos às 

superficies mais elevadas e/ou preservadas da paisagem que são as mais 
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antigas, situação comum no Brasil tropical. 

BOULET et al. (1992), em trabalho realizado em Minas Gerais, 

afirmam que para a formação da cobertura latossólica espessa de topo 

necessitou de muito telfl)O, sendo que sua pedogênese seria anterior à dos 

solos situados em posições mais baixas na paisagem. PELLERIN & QUEIROZ 

NETO (1992), em estudo feito em Marília (SP), concluiram que a formação 

do horizonte microagregado latossólico constitue uma fase de pedogênese 

anterior ao entalhamento da vertente atual. 

2 .4. 2. O horizonte Bt. 

2.4.2.1. Gênese do horizonte Bt. 

A formação do horizonte B textural ou horizonte argilice (EUA, 

1975) pode-se dar por um processo especifico ou pela associação de 

processos, o que é mais comum na natureza. Os processos mais importantes 

e que levam a formação de gradiente textural são: migração e/ou 

destruição das argilas da camada superficial, herança litológica e 

coluvionamento por material mais grosseiro. 

um dos mais reconhecidos e ilfl)Ortantes processos pedogenéticos, 

a migração das argilas ou argiluviação, é afetada pela quantidade e 

qualidade dos colóides do solo, pela natureza e concentração dos 

eletrólitos, atividade das argilas e pelo fluxo de água no solo (EUA, 

1975; BIRKELAND, 1974; ESWARAN & SYS, 1979; BUOL et al., 1980; NETTLETON 

et al. , 1987). A ligação das argilas com materiais que interferem em sua 
. . 

mobilidade também é relevada por diversos pesquisadores como LEPSCH et 

al. (1977b) e QUEIROZ NETO et al. (1981), que dão ênfase _às ligações 

ferro-argila, que uma vez desfeitas favoreceriam a robilidade da última. 

ESWARAN & SYS (1979), apresentam quatro condições básicas para 

que a argiluviação seja evidente: 1) as argilas devem estar em condições 

de dispersar-se no horizonte eluvial; (2) deve existir no solo um fluxo 

periódico de água para que as argilas se transloquem e se depositem; ( 3) 

o horizonte subsuperficial deve estar capacitado para receber as argilas
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e ( 4) processos de pedoturbação devem ser mínimos para não destruir os 
depósitos de argila iluviada. 

Por outro lado, NETTLETON et al. (1987), citam as razões 
possíveis para a não ocorrência de filmes de argila ( "clay skins") na 
superfície dos agregados de solos: (1) o material do solo constitua um 
depósito muito recente; (2) o pH do solo é muito próxiioo do PCZ e portanto 
as argilas permanecem floculadas; ( 3) a fração coloidal é dominada por 
amorfos; (4) particulas de argila estão cimentadas por óxidos de ferro 

e/ou de alumínio; (5) o solo permanece continuamente seco ou continuamente 
ioolhado; ( 6) a argila translocada no solo ioove-se até atingir o saprolito 
ou substrato rochoso; (7) o ambiente subsuperficial é favorável apenas à 
dispersão ou apenas à f !oculação, e consequentemente, deposições de argila 
na forma de filmes ( cutãs de argiluviação) não ocorrem; ( 8) pede ou 
bioturbação destroem ou interrolflP8m a deposição rítmica dos cutãs. Ainda 
seg\.ll'l<lo esses autores, alguns solos da ordem Oxisol podem apresentar 
reliquias de argilãs formados em condições diferentes das atuais e assim 
horizontes argilices teriam se transformado emóxicos devido a alterações 
das condições do meio. Isso explicaria certa ocorrência de cutãs de 
argiluviação esparsos no horizonte B de muitos latossolos, especialmente 
dos mais argilosos. 

o processo de degradação de argilas no topo do horizonte Bt,
formando o gradiente textural às expensas do A ou E, tem sido mais 
associado a solos com elevada relação textura! e com certa hidrOIOOrfia na 
transição abrupta entre esses horizontes, ambiente este propicio ao 

hidronorfisioo devido ao gradiente de porosidade que ocasiona 
encharcamentos tel1t)Orários. Destacam-se os trabalhos de BRINKMl\N 
(1969/1970) que deu o nome de ferrólise ("ferrolysis"} ao conjunto de 
processos hidromórficos em meio ácido que destroem as argilas. 

No Brasil, alguns autores tem apontado para a degradação das 
argilas C0100 inportante processo pedogenético na formação de solos com 
Bt (BERG et al. 1987b; CASTRO, 1989; JIMENEZ RUEDA & DEMATTt, 1988; VIDAL
TORRADO et al. 1991). �A colescência de cavidades no topo do Bt, que é 
submetido a processos de hidrornorfisioo tenporário, é considerada por 



31 

CASTRO ( 1989) , corno evidência de desmantelamento do Bt nessa zona de 

transição, inicialmente por depleção quimica (dissolução) e posteriormente 

mecânica. Tal evidência foi notada por VIDAL-TORRADO et al. {1991) na 

descrição micromorfológica de um Podzólico Vermelho-Amarelo derivado de 

sedimentos da Formação Itararé nas imediações da área em estudo. 

JIMENEZ-RUEDA & DEMATTt ( 1988) sugerem ainda que em certos casos 

deve-se observar a estratigrafia das rochas que dão origem ao solo, pois 

o gradiente textura! e outras feições do Bt podem ser herdados da rocha

mãe. 

2.4.2.2. GAnese de "lamelas". 

Exe�lo particular de solos com B textural são aqueles que 

possuem faixas alternadas com maior e menor quantidade de argila 

respectivamente, com topografia irregular, porém com tendência paralela 

à superfície do terreno. São as chamadas "bandas onduladas" {SUGUIO & 

COIMBRA, 1976; CASTRO, 1989) ou "lamelas" (DIJKERMAN et al. 1967; KEMP 

& MCINTOSH, 1989; SCHAETZL, 1992; ROLIM NETO & SANTOS, 1994). A origem das 

lamelas em solos não está, todavia, bem esclarecida ( KEMP & MCINTOSH, 

1989; SCHAETZL, 1992). A maioria dos trabalhos mostram urna origem 

pedogenética, que vem a ser ou por frentes de eluviação/iluviação 

(DIJKERMAN et al. 1967; LEPSCH, 1977) ou por degradação do horizonte B por 

hidromorfismo, ou ainda por combinações desses processos (CASTRO, 1989). 

o termo lamela terá preferência neste trabalho por ter significado

tridimensional, o que não ocorre com o termo banda ( DIJKERMAN et al. 

1967). 

Lamelas formadas a partir de iluviação de argilas em colUMS de 

material arenoso foram obtidas em condições de laboratório por BOND 

(1986). Embora o autor não descreva a mineralog�.a das argilas com que 

trabalhou, os resultados obtidos permitiram-lhe tecer algumas 

considerações inportantes sob1 � como as lamelas podem se formar: a) As 

lamelas formadas \.'m laboratório são muito semelhantes às qbservadas no 

cam.po; b) a deposição de argilas em camadas deve ocorrer ou por uma 
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obstrução física (poros pequenos) e/ou quando se excede o máximo de 

concentração de argila na dispersão; c) A formação de lamelas de argila 

iluvial em diferentes profundidades deve ocorrer simultaneamente ( ou pelo 

menos no mesmo evento de infiltração); d) o teltl)O requerido para a 

formação de lamelas iluviais deve ser muito curto. 

O trabalhos de BERG (1984) e de BOND (1986) mostram claramente 

que em condições favoráveis à dispersão as argilas se translocam com 

facilidade e, de forma rápida em materiais arenosos, o que, aliado à teoria 

do peneiramento, explicaria porque essas lamelas ocorrem preferencialmente 

em solos com tal textura. 

CASTRO & CURMI ( 1987) , estudando bandas onduladas em solos 

podzolizados de Lins e Marilia, variação Marilia, concluíram ser estas 

estruturas de acumulação dupla: uma na base, herdada dos fenômenos de 

degradação do Bt por hidromorfia e que serviu de suporte à nova 

acumulação, que se seguiu por decantação, acima da zona de degradação. 

Por outro lado, já foram descritos casos onde as lamelas possam 

ter sido herdadas da litoestratigrafia local (ROBINSON & RICH, 1960; 

DIJKERMAN et al. 1967). 

KEMP & McINTOSH (1989) explicaram a formação de lamelas em solos 

da Nova Zelândia por um mecanismo CODIX)Bto por migração de argila de forma 

intermitente durante os períodos úmidos, em solos formados por adições 

eólicas sucessivas de material arenoso durante o período final do último 

glacial. Durante o holoceno os processos de bioturbação, migração de 

� argila e gleização teriam sido mais atuantes nas partes mais próximas da 

superfície preservando as lamelas mais profundas, o que explicaria a maior 

espessura das últimas. 

Na formação das lamelas um interessante processo de peneiramento 

daria inicio ao seu desenvolvimento a partir da deposição inicial de 

argilãs provocada pelo movimento do fluxo da água no solo (ROBINSON & 

RICH, 1960; DIJKERMAN et al. 1967), carregando argilas em suspensão que 

se depositam por ação gravitacional ao passar por poros finos, provocados 

pelo entupimento de_ixado pela frente de argiluviação inicial que se 

desenvolveu no período de estiagem. Com o peneiramento das argilas, a 
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porosidade vai ficando cada vez menor aumentando progressivamente o 

tamanho das lamelas e dificultando a passagem de água no solo, modificando 

de maneira importante sua dinâmica no perfil (DIJKERMAN et al. 1967). 

Mecanismos de gleização localizada poderão então ocorrer nos locais onde 

a porosidade for mais bloqueada (KEMP & MCINTOSH, 1989). 

2.4.3. Transição entre solos� Bw para solos com Bt. 

A passagem de latossolos para solos com B textural vertente 

abaixo é urna das mais frequentes na paisagem tropical. No Brasil diversos 

trabalhos abordaram esta questão, como são os de LEPSCH & BUOL (1975), 

LEPSCH et al. {1977b), QUEIROZ NETO et al. (1981), MONIZ & BUOL (1982), 

CASTRO ( 1989), MIKLOS ( 1992); VIDAL-TORRADO & LEPSCH ( 1993). Uma revisão 

das principais hipóteses apresentadas nesses trabalhos foi feita pelo 

autor (VIDAL TORRADO, 1989). 

As hipóteses existentes poderiam ser agrupadas da seguinte 

forma: 

a) Transformação do horizonte Bw em Bt, gradativamente, vertente abaixo

sem destruição de argilas, e por ação mecânica do fluxo lateral de água, 

principalmente por mudança das condições hidrológicas durante a evolução 

da vertente. 

b) Transformação do Bw por perda de cimentante ( óxidos de ferro) ,

possibilitando a migração de argila e modificando gradativamente o Bw 

para Bt vertente abaixo. 

e) Degradação do Bw por destruição de argilas e surgimento de gradiente

textural tendo como conseqüência a formação do Bt. 

d) Evolução geom:5rf ica do relevo, erodindo o manto latossólico

previamente formado e exposição de material pouco intemperizado para a 

formação de solos com Bt em clima úmido com estação seca definida, o que 

favoreceria a formação deste tipo de horizonte B. 

e) Combinação das hipóteses acima.
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2.4.4. Linhas de pedras ou "stone-li.nes". 

Os termos "linha de pedras", "linha de seixos", "cascalheira" ou 

"cascalheiros", "horizonte subsuperficial de cascalhos" e 

internacionalmente "stone-line", têm sido usados para descrever 

horizontes com topografia paralela ou não à superficie do terreno atual, 

que são comp:>stos por f ragrnentos grosseiros como cascalho quart_zoso, 

litorreliquias, fragmentos de rochas e/ou de laterita e outros, embebidos 

numa matriz fina de textura variável, e que estão situados entre 

horizontes que não os contém ou onde ocorrem de uma forma esparsa 

(adaptado de LUCAS et al. 1990). 

A abundância dessas "stone lines" no mundo intertropical tem 

sido objeto de estudos de muitos trabalhos, e também tem sido interpretada 

de maneiras diferentes (LUCAS et al. 1990). As diferentes interpretações 

dadas para sua gênese sugerem ser muito provável que tenham origens 

distintas e que, em alguns casos, a combinação de hipóteses possa dar 

melhor resposta ao problema. Observando-se a bibliografia a respeito, 

quatro são as principais hipóteses para a origem das linhas de pedras: 

( 1) Origem alóctone, constituindo separação entre um substrato e o

colúvio sobrejacente à linha de pedras, hipótese mais trabalhada no 

Brasil {TRICART, 1959; BIGARELLA & MOUSINHO, 1965a; Ab'SABER, 1966; 

PENTEADO, 1969; RANZANI et al. 1972; MODENESI, 1974; DEMATTt &

HOLOWAYCHUK, 1977; LEPSCH 1977; QUEIROZ NETO & JORNAUX, 1978; LICH'l'E, 

1990 e 1991). 

( 2) Origem biológica, formada por rerocmte vertical feito pela mesofauna

do solo; DIJKERMAN & MIEDEMA (1988) explicam que este mecanismo seria, 

pelo menos em parte, responsável pela formação de uma "stone-line" em 

posição de alto terraço por concentração do material grosseiro após o 

remonte do material fino pelas termitas. MIKL6S (1993) e MIKL6S & 

MIOCQUE (1993), afirmam que a "stone-line" que aconpanha parte da 

topografia de uma vertente em Botucatu (SP) somente pode ser explicada 

pelo remonte biológico feito pela mesofauna, uma vez que o material 

sobrejacente mostra forte litodependência do substrato abaixo da "stone 
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line". 

(3) Origem residual por alteração geoquimica. Envolve os casos de "stone

lines" formadas por alteração de rochas do embasamento cristalino com 

veios de quartzo (MACFARLANE & POLLARD, 1989; VIDAL-TORRADO, 1989) e 

alguns casos de linhas formadas por alteração de couraças lateriticas 

(LUCAS et al. 1990). 

( 4) Herança da litoestratigraf ia local. cascalheiras podem ser herdadas

de rochas sedimentares que as contenham previamente. 

( 5) Origem complexa, com interação de duas ou mais das hipóteses

apresentadas.· 

2.4.5. Pedogênese em depósitos aluviais. 

Por consti tuirem urna das partes mais jovens da paisagem, os 

terraços aluviais tem merecido atenção nos estudos que relacionam a 

pedogênese aos eventos do pleistoceno e, nos terraços atuais, do holoceno. 

A maioria dos estudos nessa linha tem sido desenvolvidos no mundo 

tefii)erado. No Brasil sudeste os estudos até agora realizados datam os 

baixos terraços fluviais em 18.000 a 5.000 anos (AP) (TURCO et al., 1987). 

COLLINS & LARNEY (1983), estudando solos aluviais da Irlanda, 

estabeleceram coroo regra geral urna seqüência de três estágios para a 

pedogênese em depósitos aluviais: ( 1) sedimentação em camadas; ( 2) 

homogeneização feita pelos organismos do solo (bioturbação) e ( 3) 

horizontização pedogenética. 

Estudos sobre depósitos aluviais argilosos estuarinos e marinhos 

nas planicies costeiras do SUriname e da Tailândia (SLAGER et al., 1970), 

incluem o inicio da pedogêne�e durante o processo de sedimentação, ocasião 

em que canais biológicos já começam a ser formados. A fase seguinte passa 

a ser a homogeneização pelos organismos do solo e transformações de 

minerais coroo a pirita, característica de depósitos com influência 

marinha. A iluviação de parte da massa do solo inicia-se posteriormente, 

concordando com a seqüência proposta por COLLINS & LARNEY (1983). 

DEMATTt & HOLLOWAYCHUK (1977) perceberam considerável 
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desenvolvimento pedogenético no perfil correspondente ao terraço mais 

recente do Rio Piracicaba, classificando o solo como Ultissol, devido à 

presença de horizonte argilico. No horizonte B desse perfil, DEMATT! et 

al. ( 1977) descreveram alguns ferriargilãs com orientação forte e 

continua, com presença de pápulas de argiluviação e nódulos 

sesquioxidicos. 

outro tipo de estudos tem-se voltado mais para a quantifica�o 

da variabilidade espacial dos atributos do solo nas várzeas. A maioria 

desses trabalhos não tem uma preocupação maior em compreender os processos 

de sedimentação e pedogªnese ocorridos nesses ambientes, os quais 

controlam tal variabilidade (BERG et al. 1987a). 

Embora as várzeas locais dos rios Piracicaba e Tijuco Preto 

sejam de pequeno porte, uma vez que estes rios correm encaixados em seus 

leitos sem formarem grandes planícies de inundação, três pequenas várzeas 

estão presentes, são cultivadas com cana-de-açucar e foram estudadas 

fazendo parte dos segmentos finais de duas toposseqilªncias. 



3. MATERIAIS E Mt'l'ODOS

3.1. Localização e características do Eio tisico. 

A área estudada situa-se no limite entre os rmmicipios de 

Piracicaba e Santa Bárbara d' Oeste, no centro-leste do Estado de São 

Paulo, estando a maior parte incluida no distrito de Tupi (Piracicaba). 

A área é limitada ao norte e leste pelo Rio Piracicaba e ao sul pela 

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e situa-se entre as latitudes 22°42' e 

23°45' e entre as longitudes 47°30' e 47°32'. 

Geomorfologicamente a área se situa na Zona do Médio Tietê da 

provincia da Depressão Periférica Paulista (ALMEIDA, 1964), às margens do 

rio Piracicaba (Figura 5). o relevo local está representado na figura 6a, 

através de bloco diagrama parcial da área, onde se incluem as tres 

fazendas onde os estudos foram mais detalhados {Morro Grande, També e 

Lobo). 

A geologia do local é formada por róehas do Grupo Tubarão, 

formações Itararé e Tatui ( IPT, 1980). A vegetação original está presente 

em pequenos remanescentes localizados nas escarpas e, segundo RODRIGUES1 , 

é classificada como floresta mesófila semidecidua. 

o uso da terra, na maior parte da área estudada, é o plantio de

cana-de-açúcar, seguido de pastagens po:r ordem de inq:x)rtância. De acordo 

com informações dos agricultores locais, a cultura do algodão antecedeu 

o atual plantio de cana-de-açúcar (até 1920), e anteriormente a lavoura

cafeeira dominou os caJ1IX)S estudados durante o século passado.

1RODRIGUES, R.R. (Departamento de Botânica, ESALQ, USP, Piracicaba
SP). Comunicação pessoal, 1994. 
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o clima da região, segi.mdo Koppen, é do tipo CWa, isto é,

mesotérmico úmido subtropical de inverno sêco, em que a tel'fi)eratura média 

do mês mais frio é inferior a 18°C (COMISSÃO DE SOLOS, 1960). O regime 

térmico dos solos é hipertérmico ( OLIVEIRA et al. , 1976) . 

3. 2. Mapeamento das aq>erficies geomórf icas.

utilizando· C0100 base cartográfica aerofotografias na escala 

1:25.000 (vôo do IBC-GERCA, 1972} e C0100 apoio aerofotos na escala 

1:45.000 de 1988 (Apêndice 1), foram separadas as superfícies geomórficas 

de acordo com os critérios de DANIELS et al. (1971). Segundo esses 

critérios, mudanças abruptas de gradiente de declividade não 

condicionadas pela litologia e a observação cuidadosa da gradação entre 

segmentos de encosta permitem estabelecer os limites entre as diferentes 

superfícies georrórficas. A formação de patamares escalonados em áreas com 

estratigrafia sedimentar podem ser motivo de dúvida na separação de 

superfícies ( "controle estrutural do relevo" ) . Dada a geologia da área, 

este cuidado foi tomado na separação das superfícies. 

Após reconhecimento geral da área no carrpo, procedeu-se à 

fotointerpretação e em seguida todas as áreas com dúvida foram visitadas. 

O trabalho de aferição dos limites das superfícies no canpo foi feito em 

diferentes épocas, o que permitiu a observação de quase toda a superfície 

do terreno sem vegetação, uma vez que a cana.:...a.e-açúcar é retirada na área 

em épocas diferentes. 



I - Plaamto Atl&ntic:o 

II - Provinda Costeira 

DI - Depreado Periférica 

'f - Planalto Ociclental 

Figura 5. Localização da área estudada. 
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Figura 6. Bloco diagrama parcial da área estudada (a) . Vista aérea do 

limite entre as fazendas Morro Grande e També(b}. 
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3.3. Mapeamento geológico. 

Foram visitados afloramentos rochosos, barrancos de estradas, 

voçorocas e leito dos rios, com o objetivo de estabelecer uma legenda que 

permitisse separar as formações geológicas da área de acordo com a 

litologia predominante. Com este propósito e em vista da ausência de 

informações detalhadas a respeito da geologia da área, procurou-se 

separar as formações Tatui e Itararé que foram subdivididas de acordo com 

a litologia predominante e posição estratigráfica (membro superior, 

membro inferior). Após a observação dos afloramentos rochosos, de sua 

litologia e evidências de falhamentos, assim como dos padrões de relevo 

existentes em cada litologia, foi elaborado um mapa geológico por 

fotointerpretação nas aerofotos 1:25.000. Para esta atividade contou-se 

com a participação do Geólogo Edvard Elias de Souza Filho, ex-professor 

da Faculdade de Geologia da UNESP CaJli)US Rio Claro e atualmente 

professor da Universidade Estadual de Maringá. 

3.4. Aloostragem e descrição de solos. 

3. 4 .1. �ias.

Uma vez conhecidos a corrpartimentação do relevo e da geologia 

e os tipos de solo existentes, foi feita a escolha das toposseqí1ªncias 

para caracterização dos solos da área e estudo geral dos processos 

pedogenéticos e da dinâmica das encostas. As três toposseqüências foram 

escolhidas de forma que incluíssem as principais f eiçoes de relevo, 

geologia e tipos de solos da área. ·Ntnn total de(19)trincheiras locadas,'-·" 
os perfis de solo foram descritos e amostrados. Nestas trincheiras foram 

feitas descrições rorfológicas, coletadas amostras deformadas de cada 

horizonte para análise química e granulométrica de rotina, e amostras 

indeformadas e orientadas foram coletadas para fins de análise· 

micromorfológica. 
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3. 4. 2. Aloostragem sistemática de solos.

Com a finalidade de verificar estatisticamente a cronosseqüência 

relativa estabelecida entre as diferentes superfícies, através da análise 

da dependência que alguns atributos do solo (V%, valor s, razão 

silte/ argila e teores de sódio trocável) possam ter do te!l\PO de 

pedogênese, foram escolhidas duas transeções que atravessam os 

principais COlll)artimentos de relevo e geologia e onde apareceram a maior 

parte dos solos existentes na área. Amostras foram coletadas em espaços 

regulares de 20m, a duas proftmdidades, sendo uma representativa do 

horizonte A e a outra do horizonte B, quando existente. A transeção 1 tem 

1700m de comprimento e a transeção 2 ao redor de 1200m, perfazendo ao todo 

2900m num total aproximado de 150 tradagens. Com esta aoostragem 

sistemática foi possível observar não só as variações laterais dos solos 

e suas transições dentro das diferentes superf icies, assim como foi 

possivel notar a influência do material de origem e também aferir os 

limites entre unidades de mapeamento de solos. 

3.5. Estratigrafia dos sedimentos inconsolidados. 

Foram identificados depósitos aluviais e coluviais através da 

observação de cortes de estradas e voçorocas e sulcos profundos de 

erosão que existem em grande quantidade na área, dada a susceptibilidade 

à erosão da maioria dos solos e ao uso intensivo da terra com adoção de 

práticas inadequadas de controle de erosão. Tradagens proftmdas até o 

contato com o saprolitó da rocha subjacente foram feitas em trincheiras, 

perfazendo um total de 11 tradagens que variaram de 7 a llm de 

profundidade. 

3. 6. Análise das amostras de terra.

Nos laboratórios do Departamento de Ciência do SOlo da 

ESALQ/USP, foram feitas análises químicas e granulométricas nas aoostras 
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coletadas nas trincheiras e tradagens profundas. Após agitação horizontal 
por 16 horas, a granulometria da TFSA (terra fina seca ao ar) foi feita 
pelo método do densimetro, utilizando-se corno dispersante solução contendo 
hidróxido de sódio e hexametafosfato de sódio ( CAMARGO et al. 1986) . As 
análises quimicas foram feitas de acordo com RAIJ et al. ( 1987), em 
subamostras de 100g de TFSA. Análises quimicas totais através de ataque 
sulfúrico ( CAMARGO et al. 1986) foram feitas em algumas -amostras 
escolhidas para determinação de F92ÔJ% e Ti�%. 

3. 7. Micrca:>rfologia.

As amostras indeformadas e orientadas foram i.r(l)regnadas com 
resina de poliester. Após a iupregnação das 72 amostras indef ormadas, 
foram elaboradas seções delgadas destas para análise micr0100rfológica, 
que foi feita em microscópio petrográfico Zeiss, segundo os critérios 
estabelecidos por BREWER ( 1976) , com adaptações para a descrição da trama 
do solo segundo LIMA et al. (1985) e STOOPS & JONGERIUS (1975). 
Fotomicrografias foram feitas em fotomicroscópio Zeiss da Divisão de 
Geologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (DIGEO-IPT). 

3.8. Mineralogia da fração argila. 

Em amostras selecionadas normalmente do horizonte B, foi 
determinada a colli)Osição mineralógica da fração argila. Todo o preparo e 
tratamentos das amostras, foram feitos de acordo com JACKSON (1969). Após 
eliminação da matéria orgânica e dos óxidos de ferro, a fração argila 
(<0,2um) foi separada por sifonação. SUbaloostras foràm saturadas com K+ 

ou com Mg++, e foram irradiadas com raios X através de dif ratômetro 
Rigaku, com tubo de cobre e filtro de niquel, no intervalo 20 de 3 a 32°· 
As subamostras saturadas com K+ foram irradiadas na temperatura ambiente, 
e após aquecimento a 350 e 55e>°C. As saturadas com Mg++ foram irradiadas 
na tenperatura ambiente em duas etapas, antes e após solvataçã9 com 
etileno-glicol, respectivamente. 
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3. 9. Mapeamento de solos. 

3. 9 .1. Legema preliminar de solos. Após o mapeamento das 

superfícies geomórficas e concomitantemente com o mapeamento geológico, 

foi feito um reconhecimento dos solos que ocorrem em toda a área, através 

de tradagens e observações em barrancos, procurando-se observar a 

morfologia e pH de carm;x:>. 

3.9.2. Mapeamento semid.eta]bado de solos. 

Com a experiência das atividades de campo anteriormente 

relatadas e com o exame dos resultados analíticos das amostras de terra, 

foi possível elaborar um mapa de solos semidetalhado, cuja base 

cartográfica foram as aerofotos na escala 1:25.000. Os limites das 

manchas de solos foram em parte determinados no canpo e em parte 

inferidos por fotointerpretação. 

3.10. Análise estatística dos dados gramllanétriCX>S. 

Para a investigação estratigráfica de colúvios e 

descontinuidades de material de origem, foi feita a análise estatistica 

das distribuições das areias. Para tanto, a fração areia das amostras 

de interesse foi fracionada em cinco classes granulométricas, que 

correspondem as classes areia muito grossa, grossa, média, fina e muito 

fina, que na escala Phi representam os intervalos entre -1 a O, O a 1, 

1 a 2, 2 a 3 e 3 a 4.33 respectivamente. Utilizando-se o programa PHI 

para micrOCOll\PUtadores (De JONG van LIER & VIDAL TORRA.IX>, 1992}, os 

valores obtidos nas pesagens das areias foram tratados estatisticamente 

pelos critérios de Folk & Ward e foram construidos os gráficos de 

distribuição ( em escala de distribuição normal) e os histogramas de 

barras dessas distribuições. 
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3 .11. Análise estatística da variabilidade do solo e da crcmosseqüAncia 

estabelecida para as 1q>erficies. 

A partir das arrostras feitas em intervalos regulares nas 

transeções 1 e 2, foram feitos testes de corrparação de médias entre as 

diferentes superfícies geomórficas mapeadas, utilizando-se como variáveis 

os- atributos quimicos e granulométricos de maior relevância para o 

mapeamento de solos (segtmdo o SNLCS-EMBRAPA). Atributos que se 

correlacionam com o tel'll)O de pedogênese (V%, valor S, razão silte/argila 

e teores de sódio trocável) foram também incluidos no sentido de 

COfl\Provar ou não a hipótese do relacionamento da evolução dos solos com 

as diferentes idades das superficies geonórficas. Para esta análise foi 

utilizado o sistema estatístico STATGRAPHICS, no seu módulo de análise 

de variância unidirecional. 

3 .12. Sobreposição de mapas por �. 

Para uma melhor correlação entre pedologia e geomorfologia, 

foram digitalizados os mapas de solos e de superfícies geonórficas. Após 

a digitalização em sistema de coordenadas X Y Z, numa planilha Lotus, as 

matrizes foram transferidas ao sistema GMAP (SPAROVEK et al., 1993). o

sistema produziu, então, mapas totais e mapas de sobreposição de matrizes. 

Além da sobreposição o sistema forneceu a totalização das áreas de cada 

tmidade de mapeamento ( ou de sobreposição) . 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Geologia. 

COnf orme o mapa elaborado ( Figura 7) , com auxilio do prof. Edvard 

de Souza Filho, a área apresenta em seus 2. 300ha um predominio de 

afloramentos de rochas sedimentares paleozóicas dos períodos permiano e 

carbonif ero superior. O grupo Tubarão, que é o predominante, faz-se 

répresentar pelas formações Itararé(CPi) e Tatui(Ftt). Ocorrência de 

rochas do membro Taquaral ( membro basal} da formação Irati (Pi) e a 

proximidade de afloramentos do membro Assistência, desta mesma formação, 

a algumas centenas de metros da área em estudo, fazem supor que esta 

formação possa ter grande contribuição cono material fonte da cobertura 

cenozóica (CC) argilosa identificada nas partes mais altas da paisagem. 

Também muito próxiloo à área, 2 a 3000m de distância (na direção oeste do 

local), localiza-se um grande "sill" de diabásio. Este ºsiii11 e pequenos 

diques de diabásio de dimensão métrica observados em poucos afloramentos 

nas proximidades da área ( dentro dos 2300ha apenas um pequeno dique 

vertical de 80cm de largura foi encontrado) , fazem supor que a alteração 

destas rochas correlatas à formação Serra Geral (jurássico/cretáceo), 

possam ter contribuído nos depósitos cenozóicos. Como se vê, o material 

fonte nas imediações do local justificam, em primeira análise, a natureza 

argilosa do depósito de cobertura, aqui suposto corro de idade 

neo-cenozóica. 

Diferentes litofácies das formações Tatui e Itararé foram 

separadas, conforme pode-se ver na legenda do mapa geológico (Figura 7). 

Na formação Itararé, de maior grau de conplexidade litológica, devido à 

alternância de diferentes ambientes de sedimentação local (SOUZA FILHO, 

1986} , separaram-se dois domínios distintos: 
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PCi -> Dominio de diamicti tos e rochas de textura mais fina: 

siltitos, siltitos argilosos e diamictitos maciços com cores vermelho 

arroxeadas ou acinzentadas com textura argilo-arenosa ou areno-argilosa. 

O ambiente de sedimentação teria sido o de pró-delta. 

PCi ar --> Domínio de litologia arenosa. Arenitos na.ti.to finos, arenitos 

finos maciços ou com marcas onduladas ou com estratificação 

plana-paralela; diamictitos arenosos maciços de cor amarelo clara e as 

vezes avermelhada. o ambiente de sedimentação teria sido de frente 

deltaica e praial. 

Como pode ser visto no mapa (figura 7), o dominio arenoso tem 

maior expressão na área. t neste dominio que ocorrem estruturas típicas 

da formação Itararé, como os seixos e matacões "pingados" numa matriz 

arenosa, as marcas de ondas do mar nos arenitos do teq;>0 glacial do 

carbonifero-permiano, os arenitos praiais com estratificação 

plana-paralela inclinada e as "dobras convolutas", deformações 

atectônicas dos arenitos da frente deltáica. Pela litologia observada 

no caq;>0 e de acordo com trabalho feito na quadricula de campinas, que 

é vizinha à área em estudo, por SOUZA FIIJIO (1986), aparentemente o 

ambiente deposicional se deu em per iodo glacial, e foi predominantemente 

marinho, com proximidade variável do continente, oscilando entre praial, 

pró-deltáico e "barra de off-shore" ou frente deltáica, todos estes 

considerados como costeiros, com inf luância dos clastos trazidos do 

continente por blocos de gelo ("icebergers"). 

A Formação Tatuf é dominada por sedimentos finos (siltitos e 

argilitos) com deposição em paleolagos confinados em ambiente costeiro 

( IPT, 1981). Na área ocorrem afloramentos desde o seu membro inferior com 

transição para a formação Itararé até as últimas · litologias que 

transicionam para a formação Irati, transição esta marcada pela ocorrAncia 

de arenito basal no membro Taquaral desta última. 
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Dois membros da formação Tatui bastante distintos em sua 
litologia foram descritos: 

Ptt i --> Formação Tatuí, permiano. membro inferior: siltitos arenosos 
e siltitos argilosos maciços, níveis de areia fina a muito fina maciços 
ou laminados. Cores vermelho-arroxeadas. Ocorrência eventual de níveis 
com cimento carbonático e de troncos silicificados. 
Ptt s -> Formação Tatui, permiano. membro superior: siltitos 
argilosos maciços com camadas e lentes de areia muito fina maciças, e 
raras de areia média ou grosseira maciças ou com estratificação 
cruzada. Cor cinza esverdeada. 

Segundo MACARI2 , os troncos fósseis encont�ados em grande 
quantidade aflorando nas encostas íngremes da porção leste da área, onde 
o solo é raso, devem ser, segundo a literatura, caules silicificados do
filo Tracheophyta, possivelmente per tencentes ao sub filo Lycopsida
(licófitas) ou a classe Pteridosperoophyta (pteridospermas, já extintas},
característicos para essas idades e com ocorrências registradas em·
trabalhos feitos nesta formação.

A formação Irati (Pi} é representada na área por um pequeno 
afloramento na parte oeste. Tal afloramento foi melhor caracterizado no 
corte de 20m de espessura da Rodovia Luiz de Queiroz existente no limite 
oeste da área. Neste local, situado logo abaixo da cobertura vermelho 
argilosa que ocupa os topos mais elevados da área, encontram-se, coioo 
primeiro nível d e  rochas sedimentares consolidadas, argilitos laminados 
de cor esbranquiçada característicos do membro Taquaral da formação em 
questão. No mesoo morro, na direção sul, encontra-se um outro corte da 
antiga rodovia Piracicaba-Santa Bárbara d' Oeste, onde a cobertura vermelha 
argilosa se assenta tanto sobre rochas do membro Taquaral oorno sobre 
rochas do membro Assistência, este último caracterizado pela presença 
de silex e folhelhos siltosos de cor cinza já alterados e presença de 
bonecas de sílex. Nos dois barrancos do oorro é possível perceber o 

2MACARI, R. (UNESP/Rio Claro-SP) Comunicação Pessoal, 1993.
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mergulho regional no sentido SE -> NW. Além do mergulho observa-se 

falhamento normal que lança o Irati para baixo e o Tatui para cima, com 

rejeito de mais ou menos 5 a 10m, colocando lado lado os membros Taquaral 

e Assistência do Irati ( Figura 8) . 

Na porção nordeste da área, na fazenda do Lobo, uma falha normal 

com rejeito de 20 a 30m, coloca em altitudes muito próximas os sedimentos 

do Ftt inferior -e a litofácies arenosa do Itararé. Na parte sul do 

falhamento {bloco baixo) um arenito com estratificação paralela forma um 

estrato com mais de 20m de espessura assentado sobre o diamictito arenoso 

que ocorre no bloco alto (Figura 9). Nesta localidade é nítido o controle 

do entalhamento das vias de drenagem pelas linhas de falha. 

Falhamento dessa natureza foi determinado também no corte da 

Rodovia Luiz de Queiroz e está indicado no mapa ( Figura 7) . Tais 

falhamentos devem ser muito anteriores à formação do depósito de 

cobertura pois este corta diferentes tipos de sedimentos nos tres cortes 

de estrada observados ( Figuras 8, 9 e 10) . outro forte argumento é a 

ocupação da linha de falhamento do barranco por um dique de diabásio, que 

tem idade provavelmente cretácea (Figura 10). 

outras linhas de falhamento foram inferidas na área por 

fotointerpretação, sem que tenha havido nesses casos a determinação do 

sentido de movimento dos blocos falhados. Boa parte da inserção da rede 

de drenagem teria sido condicionada pela paleotectônica regional. Não 

foram detectadas evidências de atividade tectônica recente ou 

"ressurgente" (HASUI, 1990). 

A cobertura cenozóica ( CC) aparece ocupando os topos mais 

elevados da área e adjacências. suas caracteristicas e ocorrência serao 

comentàdos quando forem abordados os depósitos superficiais. 
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Figura 9. Corte estratigráfico observado na fazenda do Lobo, porção 
nordeste da área. 
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Figura 10. Estratigrafia observada em corte na rodovia SP 304 (trecho 

novo -> Rodovia Luiz de Queiroz). 
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4.2. Depósitos SlJI)8rficiais. 

Diversos depósitos superficiais foram identificados na área: 

4. 2 .1. Coberturas de topo.

Os topos quase planos da paisagem, situados ao redor da cota 
600-615m na superficie de cimeira e mais abaixo em algumas colinas ao
redor de 550m, apresentaram solos profundos com alguma(s) evidência(s)
de aloctonisoo.

A cobertura cenozóica ( CC) aparece ocupando os topos mais 
elevados da área e adjacências. Caracteriza-se por ser material de textura 
muito argilosa e cor vermelho escura com matiz Munsell em geral 2,5 YR. 
Cooo anteriormente comentado, assenta-se sobre as diferentes formações 
geológicas (CPi, Ftts, Ftti, Pit e Pia e diques de diabásio). Devido à 
uniformidade verificada entre o teor de argila e granulometria das areias, 
esta última ilustrada na Figura 11, cor e teor de F92ÜJ ( Tabela 1) destas 
coberturas e diante do fato delas se assentarem em cotas semelhantes sobre 
os mais diferentes tipos de litologias (Figuras de 9 a 12), incluindo 
aquelas que dificilmente poderiam gerar por alteração depósitos de 70% 
de argila (Figura 9,), deve-se tratar de um grande depósito provavelmente 
coluvial (pedissedimento) como sugere para a região PENTEADO ( 1976) , e 
seria correlato aos depósitos da Formação Rio Claro (BJONBERG & LANDIM, 
1966). o material fonte seriam os argilitos e folhelhos da formação 
Irati principalmente com alguma variação na contribuição de materiais 
previamente 1nterrperizados de diabásio. , Os teores médios de Fe2o3
destes depósitos ( ao redor de 7%) são aceitáveis nesta hipótese pois há 
de se lembrar da quantidade significativa de �irita nestes sedimentos 
marinhos do Irati e eventualmente do Tatui superior. Em outras palavras, 
a pirita, alterando-se inicialmente para jarosita, seria tuna das fontes 
de ferro para a formação da hematita (ALLEN & HAJEK, 1989). outra fonte 

a ser considerada seria o ferro advindo dos diabásios vizinhos. 
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(sobre arg�lito do Ptts), Lobo 1 (sobre diamictito arenoso do CPi) 

e T3b ( sobre siltito do Ptti) . OS cálculos estatisticos estão no 

ap&ooice 2. 

na-31b 
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Figura 11. (continuação) . Distribuição estatistica das areias de quatro 

moostras retiradas na profundidade de 250-300cm em quatro diferentes

ocorrências da cobertura cenozóica: BW (sobre argilitos do Pit), Tl 

(sobre argilito do Ptts), Lobo 1 (sobre diamictito arenoso do CPi)

e T3b (sobre siltito do Ptti). Os cálculos estatisticos estão no 

apêndice 2. 

Tabela 1. Teores de óxidos de ferro e de titânio totais obtidos a partir 

do ataque sulfúrico de moostras da CC. 

Teor Barranco W (aubstrato

em% argilitoa do Pit) 

Fe2o3 7, 6 

TiOz 2,0 

Tl (Substrato Lobo 1 (Sublltrato 

argilitoa do ptta) d.inictito arMOao do CPi) 

7,1 7,0 

1,5 1,2 

o contato entre o depósito da CC e as rochas paleozóicas
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subjacentes apresenta na maior parte dos casos uma concentração de 

nódulos ferruginosos e fragmentos arredondados de carapaças ferruginosas. 

Associado a este nivel de concentração de fragmentos ferruginosos ocorrem 

seixos centimétricos de quartzito e quartzo, constituindo em alguns 

afloramentos linhas de pedras. No barranco da Rodovia Luiz de Queiroz, 

local onde a CC está mais exposta, é evidente que a concentração de 

material ferruginoso endurecido é variável, podendo ser da espessura de 

20cm até quase dois metros. 

A uma distância de 2 ou 3km do barranco oeste da área, em 

direção à Piracicaba e na mesma Rodovia Luiz de Queiroz ( sentido oeste) , 

existe uma cobertura vermelha e argilosa com 16% de F9a� total, que se 

assenta sobre diamictitos finos do Itararé. No contato entre esta 

cobertura e as rochas do Itararé ocorre uma couraça ferruginosa de 

proporções centimétricas e em processo de desmantelamento. t provável 

que, pelo menos parte dos fragmentos ferruginosos que se encontram na 

base da CC na área em estudo, sejam contenporâneos desta couraça que deve 

ter sido formada em condições climáticas favoráveis à plintização, isto 

é clima úmido e nivel de base elevado à altura da linha das concentrações 

ferruginosas. Posteriormente deve ter havido nrudanças climáticas e de 

nivel de base que favoreceram a formação da petroplintita ou couraça 

ferruginosa, com posterior degradação geoquimica, originando os nódulos 

ferruginosos de forma alinhada, como sugerem LUCAS et al. (1990). 

outra hipótese é a de que os nódulos ferruginosos situados na 

base da CC e misturados aos seixos de quartzo possam ser resultado de um 

acúmulo residual por erosão diferencial na formação, em uma possante fase 

de semiaridez, de uma antiga superfície de erosão que foi recoberta pelo 

material argiloso no processo de pedimentação que teria dado origem à CC. 

Neste caso, a couraça identificada na Rod. Luiz de Queiroz, fora da área 

de estudo, poderia ser mais recente do que aquela encontrada na base da 

CC {figura 10), o que estaria de acordo com a inclinação que a primeira 

apresenta no sentido de aconpanhar, em parte, a topografia da vertente 

até aflorar na meia encosta. Por outro lado, o tamanho variável dos 

fragmentos ferruginosos, que chegam a ser blocos maciços de 20cm de 
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diâmetro, indicam que provavelmente a couraça tenha sido formada "in

situ", pois os seixos de quartzo e quartzito têm dimensões nruito menores. 

Assim, supõe-se que a energia cinética do fluxo de massa que deu origem 

ao depósito argiloso não teria conpetência para transportar blocos dessa 

dimensão. 

A 500m a oeste do local onde ocorre a couraça assentada sobre os 

diamictitos do Itararé, ou seja a 3000m do limite oeste da área estudada 

e seguindo pela Rodovia Luiz de Queiroz, ocorre um solo com 18,9% de 

Fe2o3 e 5, 6% de Tio2 ( Latossolo Roxo) . No barranco da rodovia observou-se

que tal solo apresenta a uns 7 ou 8m de proftmdidade um espesso saprolito 

amarelado do diabásio com estrutura de alteração esferoidal, tipica de 

tais rochas. A figura 12, m:>stra os teores de F92◊J% de Ti0i% obtidos para 

amostras do horizonte Bw dos latossolos que ocorrem em posição de topo em 

locais a distâncias crescentes, no sentido oeste-leste (Piracicaba-Santa 

Bárbara d'oeste}, do "sill" de diabásio identificado abaixo do Latossolo 

Roxo até o limite leste da área de estudo. 

Observando a tendência dos resultados para Fe2o3%, percebe-se

nitido decréscimo já a partir da não ocorrência do saprolito de diabásio 

sob o solo, a 500m do primeiro ponto, local onde está a couraça assentada 

sobre o PCi. A medida que a distância aumenta, o teor de Fe2o3 
decresce

linearmente, até atingir valores estáveis ao redor de 7%, na área de 

estudo. A mesma tendência ocorre com o a quantidade de TiOi até o limite 

da área de estudo; a partir dai o COl'l'l)Ortamento do Tio2 difere do F9203,

pois continua decrescendo à medida que a distância aumenta. Tal 

conp:,rtamento sugere que a contribuição do diabásio diminue gradativamente 

a medida que aumenta a distância do "sill" (Figura 12). 

Na hipótese de alteração "in situ" dos latossolos dos topos 

amostrados, essa variação não poderia ser gradual e sim abrupta, dada a 

natureza intrusiva do diabásio. O fato de o teor de F920:i manter-se ao

redor de 7% nos latossolos vermelho-escuros da área em estudo, 

independentemente do aumento da distância do diabásio, pode ser explicado 

pela presença de pirita nos sedimentos marinhos que teriam dado origem a 

esses solos (Pi e Ptts}. O que permanece sem eXPlicação é a diminuição 
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gradativa do Ti02 a medida que aumenta a distância do diabá.sio, mesiro nos 
latossolos da área em estudo. Se pela alteração "in situ" é difícil 
explicar tal conv;:>ortamento, o mesmo não ocorre se for considerado para o 
retrabalhamento de materiais do diabásio misturado com os produtos do 
intenperisiro das rochas paleozóicas argilosas que existiram em posição 
mais elevada nas imediações da área em estudo. Dessa forma a contribuição 
do material retràbalhado, produto de alteração do diabá.sio, diminua a 
medida que a distância do material fonte aumenta (Figura 12).
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latossolos que ocorrem desde a área de estudo até a ocorrência do 
"sill" de diabásio mais próxioo. 

Em sintese, as observações convergem no sentido de apoiar a 
hipótese de formação de um grande colúvio sobre uma superfície de erosão 
muito extensa, a qual teria sido originada durante longa fase de 
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semiaridez, e cujo material fonte seriam no local os sedimentos peliticos 

das formações Irati e Tatui, contando com contribuições dos "sills" e 

diques de diabásio locais. A couraça teria se formado posteriormente, na 

zona de transição entre o colúvio e os sedimentos compactos, argilosos e 

de pequena permeabilidade. Com o entalhamento do vale ocorreu o 

endurecimento, e a partir de então a couraça se vê em constante processo 

de desmantelamento bio-geoquimico, produzindo os nódulos ferruginosos. 

Reforçando a idéia de descontinuidade litológica entre a CC e 

as rochas subjacentes anteriormente apresentada e justificada pela 

natureza diversificada das rochas sobre as quais ela se assenta, a análise 

estatística da distribuição em profundidade das areias num perfil situado 

num dos topos elevados ( toposseqüência da fazenda Morro Grande, perfil 

1), mostrou uma mudança brusca a partir de 8m de profundidade {Figura 

13). 

Na base do material situado abaixo dos topos planos da colinas do 

vale, linhas de pedras foram constatadas. Sua conq::,osição é de seixos de 

quartzo, ferruginosos, de quartzito, de arenito, de siltitos, de silex 

e até de diabásio, além de matacões de quartzito e gnaisses (estes 

residuais do intenperismo das rochas do Itararé que os contém) . Constitua 

provavelmente um paleopavimento detrítico correspondente a uma das fases 

de semiaridez, apoiando a hipótese de formação de pedimento. A paleoforma 

pedimentar é sugerida ainda pelo formato e posição do topo de algumas 

colinas hoje erodidas em sua maior parte e esculpidas por eventos 

subsequentes. Depósitos de natureza semelhante foram datados através de 

termoluminescência por LICHTE (1990, 1991) em colinas com formato de 

"meias laranjas", corrprovando a origem alóctone do material superposto à 

"stone-line" em solos derivados de gnaisses no Estado de Minas Gerais, o 

que concorda com a maior parte das interpretações dadas no sudeste 

brasileiro para esse tipo de evidência (TRICART, 1959; BIGARELLA & 

MOUSINHO, 1965a; Ab'SABER, 1966; PENTEADO, 1969; RANZANI et al. 1972; 

MODENESI, 1974; DEMAffl & HOLOWAYCHUK, 1977; LEPSCH, 1977; QUEIROZ NETO 

& JORNAUX, 1978) . 
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4.2.2. Depósitos de encosta. 

No relevo de pequenas e suaves colinas do vale, diversos 

colúvios foram constatados em posição de ombro e meia encosta em 

diferentes vertentes. Estes colúvios foram identificados nas diferentes 

toposseqüências estudadas através do reconhecimento de linhas de pedras 

e sua origem alóctone foi apoiada por outras evidências observadas na 

investigação micromorfológica. Correspondem aos depósitos de "rampas de 

colúvio" {Rc) descritos por BIGARELLA et al. {1965a), PENTEADO (1976), 

MEIS ( 1978} e MELO & PONÇANO ( 1983) , no Brasil SUdeste. Tais colúvios 

teriam sido formados por processos de solifluxão e de escoamento 

superficial. 

" ............. , ............. , .............. , ............ , ....... -.. ,. ········: • ,,1 .. .. • ·········•-•:••···········:·--··-··••:••·········••:••··-·····: ·······•-: e cTI .. .. 
" 

• 
-

s ·············:··········-:···········•:•···············-··· 
< ' • • 

. ············•:••··········••:••·········••:••··········:····

• ············i··············i··•·••·····.; ........... . 

z ···•·····•···'•···· ·········••:••···········•:••············: 

t----1F--+----1t---+--...,__ 
-1 ♦3 ♦4 ♦S

,____., .... ...
.,...._..Tl • .._ 
• •TI 55Mllca
--,, ....... 
--,2-.. ... 
1----t TI -..1111aa 

fti 

s ........ - ········•-

• 

• 

71 

51 .. ····················• 

• 

• 

21 

11 
5 . ······ 

z .... , . ...... . 

1--------....------; 
-1 t +1 +2 ♦3 ♦4 ♦S

• 

.. 

Figura 13. Distribuição estatística das areias no perfil Tl. Os cálculos 
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4.2.3. Biveis de terraços. 

Na toposseqüência do Lobo foi possível identificar vestígios de 

antigos níveis de terraços, assim como formas e depósitos relativamente 

preservados dos níveis mais recentes. A toposseqüância tem grande 

irrQ?Ortância nesse particular pois, sem interrupção de continuidade, as 

cascalheiras e formas mais ou menos reafeiçoadas dos diferentes níveis de 

terraços e pedimentos ocorridos após o Pdl-P3 (PENTEADO, 1968), puderam 

ser datadas relativamente entre si. 

A figura 14 rostra os níveis de cascalho e as formas encontrados 

na toposseqüência do Lobo e a interpretação dada neste estudo a partir de 

correlação com os trabalhos de BIGARELLA & MOUSINHO { 1965b) e de 

PENTEADO (1976). 

Os colúvios, cascalheiras e a forma das superfícies na fazenda 

do Lobo correlacionam-se fortemente com os fatos geonórficos observados 

por PENTEAD0(1976) em Rio Claro em vertentes do Rio Corumbatai. 

o depósito de topo (perfil 11) seria um remanescente ou 

vestígio resultante do processo que deu origem ao pediplano Pdl (ou 

pedimento P3) , e provavelmente correspondeu à rarrpa mais inclinada próxima 

ao Rio Piracicaba ( Figura 14}, e que hoje não tem ligação com a superf fcie 

I. Esta interrupção se deu devido ao avanço da erosão causada pelos

tributários de primeira ordem dos rios Piracicaba e Tijuco Preto, que

confluem no local em sentidos opostos, havendo hoje algumas posições onde

o divisor de águas representa apenas algumas dezenas de metros de largura.

No local onde 6 perfil 12 foi amostrado a forma do relevo sugere 

a existência de antigo pedimento (Figura 14), posterior ao P3 mais elevado 

e, portanto, correspondente ao P2. O depósito de cascalho encontrado no 

perfil 13 seria o nível alto de terraço entulhado ao final dessa fase 

semiárida e corresponde ao Tp2. Após nova fase úrnida subsequente, outro 

período seco se instalou e deu origem ao pedimento Pl com seu respectivo 

nível de terraço Tpl, este marcado por grande cascalheira deixada pelo rio 

Piracicaba no local e em outras posições da 
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área estudada ao redor da cota 520-525m ( fazendas També e Santa Fé) , e 

entulhada por colúvio durante essa fase semi-árida. 

A cascalheira aflorante e observada abaixo do perfil L5 está ao 

redor de 6m acima do nivel da várzea atual e corresponderia ao nível Tcl, 

cujo colúvio (Rc) é material de origem do perfil L5. O último nível de 

cascalho está no leito do Rio atual e supostamente na base dos depósitos 

aluviais da várzea (Tv) ali existente (Figura 14). 

outros estudos feitos na Depressão Periférica também apontam 

para ocorrência semelhante de niveis de baixos terraços com cascalhos 

(CHRISTOFOLETTI & PENTEADO, 1970; DIAS FERREIRA et al., 1975; QUEIROZ NETO 

& JORNAUX, 1978). o fato de que diferentes trabalhos sobre diversos tipos 

de embasamento sedimentar, terem apontado para niveis semelhantes de 

depósitos de cascalho em posição de antigos terraços fluviais, reforça a 

hipótese de tratar-se de fenômeno de ocorrência regional e, provavelmente, 

com causa comum. 

Apesar do reafeiçoamento da paisagem, causado pela fases úmidas 

que se alternaram com as fases secas, o resultado final seria a forma 

atual suavemente inclinada da vertente do Lobo. A preservação dessa área 

em relação ao restante do vale deve-se ao fato de a vertente seguir a 

linha do divisor de águas entre o rio Piracicaba e seu afluente principal 

no local, ribeirão Tijuco Preto. Nas áreas mais distantes do divisor de 

águas a cobertura argilosa cenozóica foi removida devido à ação erosiva 

dos cursos d' água da rede de drenagem instalada há nuto mais tel1l)O, 

provocando o recuo das vertentes. 

Por outro lado, a presença de uma cobertura pédica argilosa, 

profunda e porosa, originada do retrabalhamento de um material 

possivelmente já latossolizado, que se assentou sucessivamente sobre a 

superf icie de erosão, deixada., sobre os arenitos do Itararé, favoreceu a 

estabilidade dessa vertente. Por essas razões boa parte dos vestígios da 

história geomorfológica do vale foram preservados na vertente do Lobo, ao 

contrário dos locais onde os sedimentos do Itararé foram expostos ( També 

e vale do Tijuco Preto) e os solos arenosos resultantes da pedogênese 

desse material, foram mais erodidos. 
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Apesar de existirem diferentes interoretações para as linhas de 

seixos, a coincidência dos nive.i.s encontrados em Tupi com aqueles 

descritos por PENTEADO (1976) em Rio Claro (SP), a aproximadamente 50Km 

de distância, asbi.rn como as evidências observadas na micromorfologia dos 

k---erf is, indicam que o modelo de PENTEAOO ( 1976) , adaptado de BIGARELLA et 

:iil. (1965a), ajudam a entender a geomorfologia da área e, portanto, a 

distribuição dos solos na paisagem. 

Eventualmente, algumas linhas de seixos encontradas podem ter 

sido influenciadas pela ação biológica, como sugerem MIKLOS (1992) e 

DIJKERMAN & MIEDEMA (1988). Porém essa influência deve ter sido no 

remanejamento de alguns seixos de forma localizada e a curta distãncia. 

A afirmação de MIKLOS & MIOCQUE (1993) de que as linhas de seixos na área 

de Botucatu, onde os solos acima da linha têm forte litodependência com 

o substrato abaixo da linha, são de origem totalmente biológica, não pôde

ser feita na área estudada, pois em boa parte dos casos esta linha de 

seixos coincidiu com formas de relevo, que indicaram remanescentes de 

antigos níveis de terraços, ou porque houve várias evidências de 

coluvionamento observadas no exame micromorfológico. 

4.3. Sll>erficies gecaSrficas e a evolução do relevo. 

Foram identificadas e mapeadas cinco superfícies geororficas 

(Figura 15). A área de ocorrência de cada superfície está representada 

na tabela 2. 

A superfície I é representada por um platô que ocupa as posições 

mais elevadas da paisagem. Com declividades menores do que 2 a 3% e sem 

ocorrência de sulcos de drenagem, a superfície I situa-se sobre uma 

profunda e porosa cobertura pédica, com grande capacidade de infiltração 

de água, o que, aliado à topografia plana e à cobertura vegetal original, 

confere-lhe alto grau de estabilidade. suas altitudes variam de.590 a 

605m e aparentemente rostra leve mergulho em direção ao rio Piracicaba 

no sentido S -> N. 
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Tabela 2. Area de ocorrência das superficies geonórficas. 

SUperficie Area (ha) % da área 

Total 

I 103 4,5 

II 94 4,0 

III 102 4,5 

IV 1332 59,0 

V 667 28,5 

A posição mais elevada na paisagem, sendo esta superficie o 

mais alto divisor de águas entre o Piracicaba e o Ribeirão Tijuco Preto 

no local, indica ser a superficie I o remanescente da superfície mais 

antiga no local. Pelas caracteristicas do depósito subjacente e altitude, 

deve-se correlacionar com a superf icie Rio Claro ( ou Neogênica II), 

descrita nos estudos de PENTEADO (1968 e 1969) e que corresponde ao ciclo 

Para�çu de KING {1956), fazendo parte de um provável pediplano (Pd1-P3) 

que existiu na bacia do Rio Piracicaba, contenporâneo àquele descrito pela 

autora para a bacia de Rio Claro e que, como a própria define, "não é 

local porquanto os processos rorfoclimáticos foram extensivos e atuaram 

em toda a provincia sedimentar do-Estado" 

t muito provável que o nivel de base regional fosse dado nesse 

ten\PO pelo próprio Rio Piracicaba, o que explicaria o mergulho observado 

da superficie I em sua direção. Após longa fase semiárida, provavelmente 

datada do pleistoceno médio, surgiu o pediplano P3-Pd1. Trata-se de 

superf icie de erosão entulhada no local por sedimentos argilosos 

provindos do intenperismo das rochas permianas do Irati e Tatui superior, 

com influência localizada de alteração de diques de diabásio. Nas 
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proximidades dos rios de então (Piracicaba e Tijuco Preto), possivelmente 

a superfície era ligeiramente mais inclinada e os níveis de cascalhos 

deixados pelo rio acabaram por ser entulhados por material aluvial, 

formando o nível de terraço TP3, uma vez que os cursos d'agua sofreram 

sobrecarga de sedimentos (Figura 16a). 

A superfície II ocorre nas bordas dos dois platôs descritos 

neste trabalho. Assim corro a superfície I, também não apresenta sulcos 

de drenagem, porém tem declividades maiores ( 3 a 7%) . Provavelmente 

trata-se de superfície erosional que surgiu com o entalhamento do grande 

pediplano da superf icie I, numa mudança para clima mais úmido, onde a 

erosão linear é mais atuante (BIGARELLA et al., 1965). Na formação da 

superfície II o entalhamento do depósito de pedimento da superfície I 

parece ter alcançado parcialmente as rochas subjacentes do Ptts. Este 

entalhamento se deu preferencialmente seguindo as linhas de falhamento 

do assoalho paleozóico, dando inicio à rede de drenagem que atualmente 

existe no local. 

A superfície III não é articulada diretamente com a superfície 

II. Trata-se de superf icie de pedimentação, que pode ter sido tanto

erosional como deposicional num perfil de agradação, provavelmente

vestigial de uma fase de semiaridez menos intensa que a que deu origem à

superfície I, datada provavelmente do pleistoceno médio {PENTEADO, 1968),

mas que provocou intenso processo de erosão areolar, com recuo das

vertentes e formação de depósitos e superfícies pedimentares (P2) e

níveis intermediários de terraços pedimentados ( TP2} com pequeno declive.

Remanescentes desta superfície foram mapeados em pequenos morros de

altitude em torno de 550m, cujo embasamento geológico é formado por

arenitos e diamictitos da formação Itararé.

Após nova oscilação para clima úmido, e durante o pleistoceno 

superior, ou no limite pleistoceno-holoceno (PENTEADO, 1968), nova fase 

semiárida se instalou, acelerando o recuo de vertentes e promoveu 

novamente a pedimentação dos níveis .mais baixos, surgindo os baixos 

pedimentos e baixos terraços de cascalhos (Pl e Tcl respectivamente), dos 

quais foram identificados alguns patamares não estruturais (Figuras 18 e 
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19) reafeiçoados e vestigios na forma de cascalheiras e colúvios (Figura

14 e 19). 

o entalhamento das superfícies III, II, I e de outras que

possam eventualmente ter existido e não deixaram remanescentes, prom::,veu 

o surgimento da superfície IV. testa superfície que domina a paisagem

local ocupando 60% da área de estudo. Trata-se, muito provavelmente, de 

superfície predominantemente erosional, com segmentos deposicionais nos 

sopés, conpreendendo declives coluviais e aluviais. A declividade oscila 

de 5 a 25%, em colinas de aJ'll)litude variável, com vertentes de perfil 

retilineo ou convexo. A altimetria varia de 505 a 580m e é nesta 

superficie que se percebem grande número de sulcos de erosão e voçorocas 

ativos, que expoem o substrato formado por arenitos, siltitos e 

diarnictitos do CPi e, em menor proporção, os siltitos do Ptt. 

A superficie IV apresenta segmentos de vertente variados, como 

são o ombro, a meia encosta, o sopé, o tálus e o declive aluvial ou 

"terraço" (DARLYMPLE et al. 1968). Os terraços do Rio Piracicaba e do 

Ribeirão Tijuco Preto, constituem planicies de immdação destes cursos 

d'agua, sendo que não sabemos se atualmente são inundados nos períodos 

das maiores enchentes, o que levaria a classificar estas várzeas como 

superf icies mais recentes que a IV. outra evidência é a de que a 

superfície IV grada suavemente para a superfície da várzea, sugerindo 

conteJtl)Oraneidade, sendo a atual superfície da várzea resultado.de um 

processo alternado de coluvionamento e deposição aluvial. 

outro aspecto rorfológico importante da superficie IV é a 

ocorrência freqüente de patamares escalonados, com ruptura de declive que 

à primeira vista pode sugerir a ocorrência de fases sucessivas de 

pedimentação. Esta interpretaçãÕ foi descartada para a maior parte destas 

ocorrências em favor da hipótese de controle estrutural (LEPSCH, 1977; 

ROSS, 1991), dado pelos sedimentos do Ptt. Tal feição fisiográfica é 

inclusive utilizada em mapeamentos geológicos para identificar as áreas 

de ocorrência desta formação (SOUZA FILHO, 1992). A superfície IV

articula-se diretamente com todas as demais superfícies, inclusive com 

a superfície I (no platô da parte oeste da área), e margeia a maior parte 
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das superfícies II e III. 

Com o processo atual de ravinamento e reentalhe fluvial surge a 

superfície V, que inclui, além das ravinas e voçorocas que ocorrem em toda 

a área, o atual curso das vias de drenagem e as superfícies que gradam 

diretamente para estas, tais coroo as escarpas e depósitos aluviais 

recentes do ribeirão Tijuco Preto. Esta superfície é predominantemente 

erosiva, com segmentos deposicionais no sopé de algumas encostas.onde o 

processo de erosão foi acelerado pela ação antrópica no periodo 

pós-colonização européia, gerando uma carga de sedimentos considerável 

em alguns segmentos de microbacias, com dois ou três metros de espessura 

(depósitos t�nicos). O assoreamento recente do leito do Ribeirão 

Tijuco Preto com posterior reentalhe dos sedimentos por este curso 
--.. ---••--•s- •,.,_,,_,_,,-,,,���"- •••-•>S•o>'MS"S"> •""'""""• S 

• 

d'agua, é evidente nas imediações da sede da fazenda Morro Grande, onde 

existem depósitos aluviais de 2 a 3m de espessura. 

A superf icie V articula-se diretamente com a superf icie IV, 

tendo alguns locais de contato com as superfícies II e III na porção 

oeste da área. 

Seguindo os princípios de DANIELS et al. (1971} e as observações 

de HALL(1983), a superfície I é considerada a mais velha de todas porque 

está acima das demais superfícies e também porque não grada para nenhuma 

superfície mais elevada. A superfície II é mais jovem que a superfície 

I porque a corta. Na mesma linha de raciocínio, considera-se que a 

superfície IV é mais jovem que a superfície III, porque corta esta 

superfície. A superfície V é a mais jovem de todas pois corta as 

superfícies II, III e IV, e porque grada diretamente para os atuais 

cursos d' agua. A superfície IV é mais jovem que a II, pois em vários 

locais é diretamente articulada com esta e a corta. Devido ao fato de II 

e III não serem diretamente articuladas, não foi possível estabelecer se 

a superfície II é mais antiga do que a superficie III e vice versa. 

Por outro lado, a aplicação rigorosa do conceito de superfície 

geomórfica de Ruhe, utilizado por DANIELS et al. (1971), onde esta é 

definida no espaço e no terrpo, o que pressupõe estabilidade das 

superfícies, causa um problema no mapeamento de superfícies que estão 
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sofrendo erosão intensa após o desmatamento e ocupação pelo homem. Este 

é o caso da superficie IV, que contém solos de alta erodibilidade e que 

estão submetidos a um uso intensivo sem práticas adequadas de controle de 

erosão. Nessa superfície ocorrem ravinas e voçorocas (já transformados em 

braços da superficie V) em grande quantidade. Além dos processos de erosão 

linear, processos de erosão em lençol são muito ativos, diminuindo a 

espessura do solo e transformando continuamente a superficie que não pode 

ser mapeada a não ser coro IV. 

A seqüência da figura 16 mostra a evolução hipotética do 

relevo. Os modelos de Davis (KING, 1963; YOUNG, 1972; YOUNG & YOUNG, 

1974), de Penck (KING, 1963; YOUNG, 1972), de KING (1963) e de Hack 

(DANIELS & HAMMER, 1992) não poderiam explicar certos aspectos da 

paisagem. A presença de remanescentes nos topos planos (superficie I) 

contraria o modelo de Davis; o recuo de vertentes por reposição proposto 

por Penck, prevê um aplainamento de baixo para cima, não sendo possível 

a manutenção dos topos das colinas intermediárias (superficie III). 

o modelo proposto por King (KING, 1963; YOUNG, 1972) sugere

erosão em grau semelhante em todos os corrpartimentos da vertente, 

mantendo-se o grau de inclinação da escarpa e o com.primento de todos os 

segmentos, exceto o da concavidade basal da vertente que vai aumentando 

gradativamente, resultando num recuo paralelo das antigas vertentes. Esse 

mesmo recuo já previsto no modelo de Penck ocorre, mas não de f orrna 

paralela, e sim de acordo com a maior ou menor facilidade para incisão dos 

canais de drenagem, os quais no modelo de Ruhe (RUHE et al. 1967} comandam 

o avanço do recuo das vertentes. Tal modelo parece explicar melhor a

paisagem de Tupi, onde alguns cursos d'agua se instalaram fora e outros 

dentro das linhas de falhamento, assim como algi.ms cortam material mais 

brando do Itararé e outros correm sobre as rochas duras do Tatui inferior. 
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Onde os canais avançaram mais a superfície I deixou de existir, ilhando 

o "Morro Grande" (Figura 16c).

As ideias de DARLYMPLE et al. ( 1968), parecem se aplicar ao 

entendimento da evolução de alguns segmentos das pequenas colinas, das 

várzeas e da vertente do Morro Grande. No nooelo das nove unidades alguns 

segmentos sofrem maior erosão, outros têm pedogênese �is acentuada e há 

os que são preferencialmente deposicionais. Tal modelo permitiu 

coopreender a distribuição de colúvios e os processos pedogenéticos 

comandados pela hidrologia de cada segmento. 

De acordo com a interpretação aqui sugerida, a evolução da 

paisagem adaptou-se mais ao modelo sugerido por BIGARELLA et al. (1965) 

e adotado por PENTEADO ( 1976), a partir das ideias de Holmes, onde as 

alternâncias climáticas ocorridas durante o quaternário teriam sido 

responsáveis pela morfogênese em condições muito distintas em cada fase. 

Ao nooelo combinaram-se as ideias de Ruhe (RUHE et al. 1967) de recuo 

de vertente e as de DARLYMPLE et al. (1968), no controle dos processos 

em cada segmento de vertente. Tal procedimento está de acordo com DANIELS 

& HAMHER ( 1992), que não aconselham a adoção de um modelo único para a 

interpretação da evolução do relevo, mas ao mesuo teJll)O indicam que as 

ideias de Ruhe têm obtido bons resultados, independentemente das condições 

de clima e geologia (DANIELS & GAMBLE, 1967; DANIELS et al. 1970; GILE &

HAWLEY, 1966; GILE, 1975a, 1975b). 

Certamente a erosão geoquímica (TARDY, 1990) deve ter tido 

imPOrtante participação na evolução do relevo conforme sugerem os 

trabalhos da equipe de Millot ( MILLOT, 1977; BOCQUIER et al. 1977; BOULET 

et. al. , 1977; NAHON & MILLOT, 1977; CHAlNEL et al. 1977; MILLOT, 1982), 

principalmente da forma, corro sugerem PELLERIN & QUEIROZ (1992), 

aumentando a erodibilidade dos materiais e ocasionando eventuais 

embaciamentos localizados, influenciando afinal os processos de retirada 

de material pela erosão hídrica. Ao contrário dos trabalhos de FILIZOLA 

& BOULET (1993a e b), desenvolvidos em área sobre arenitos terciários 

no Estado de São Paulo, não _foi possível neste trabalho estudar e 

dimensionar o real efeito dos processos geoquimicos sobre a evolução da 
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paisagem. Por outro lado os fatos geomórficos observados C0100 5 

superfícies articuladas com diferentes idades, depósitos superficiais e 

os diferentes niveis de terraços, permitiram uma interpretação da 

evolução da paisagem com predominância dos processos físicos de erosão. 

A influência da tectônica local parece estar mais relacionada ao 

controle da rede de drenagem. Diversas foram as observações de falhamentos 

normais com rejeitos variáveis de 2 a 30m, onde os cursos · d' agua se 

instalaram preferencialmente. Não foi possível avaliar se a tectônica 

ressurgente ( HASUI, 1990) teve papel irrq;x:>rtante na evolução do relevo. 

Entretanto, o número elevado de falhamentos observados no assoalho 

paleozóico local aponta para a indagação não respondida neste trabalho, 

qual seja saber se movimentos existiram durante o quaternário na região 

por tectônica ressurgente. O fato de não ter sido observada nenhuma 

anomalia na distribuição dos solos nas diferentes superfícies, parece ser 

um indicador de que, se existiram esses movimentos durante a evolução do 

relevo local, foram de pequeno porte e localizados, não influenciando 

significativamente na distribuição dos solos na paisagem. 

A compartimentação do relevo em cinco superfícies geom6rficas 

distintas concorda com o trabalho de LEPSCH ( 1977), que utilizou o mesmo 

conceito de superfície e critérios de separação destas, numa área do 

Planalto Ocidental Paulista, embora haja diferenças entre as 

características fisiográficas na superf icie III, sendo esta última muito 

extensa em Echaporã. Nesse trabalho a linha de raciocínio utilizada na 

interpretação para a origem dessas superfícies também concorda com o 

modelo de BIGARELI..A et al. ( 1965), que se baseia na alternância climática 

ocorrida durante o quaternário. 

Seguindo a mesma metodologia de DANIELS et al. (1971) usada no 

trabalho de LEPSCH (1977) e no presente trabalho, LOBO (1984) separou seis 

superfícies geomórficas numa área a 15Km de distância da área em estudo. 

O autor separou o topo quase plano do divisor de águas entre o rio 

Piracicaba e o ribeirão Piracicamirim em duas superfícies, razão pela qual 

o modelo tem uma superficie a mais. Embora a numeração das superf icies não

concorde com o presente trabalho, ambos apresentam segmentos de vertente 
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semelhantes, havendo ainda a provável participação de controle estrutural 

num dos terraços descrito COIOO superfície V, onde um bloco falhado de 

diabásio controla a forma da superfície, o que diminuiria o número de 

superficies para 5.

4.4. Solos. 

4.4.1. Mapa semidetalhado. 

Foram identificadas onze unidades de mapeamento, as quais estão 

indicadas na legenda do mapa da figura 17.

Através do sistema GMAP foram conputadas as áreas de ocorrância 

de cada unidade de mapeamento ( Tabela 3) . 

Tabela 3. Unidades de mapeamento de solos e respectiva área de 

ocorrência. 

Unidade Área % da área total 

Li 867 37 

PVl 582 25 

PV3 451 19 

LE 130 6 

PE 120 6 

PV2 96 4 

PEL 80 4 

PV5 44 2 

G 27 1 

e 3 <1 
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Obsezvando-se a tabela 3, nota-se a dominância de solos 

podzólicos e litólicos na área, desenvolvidos das rochas do grupo Tubarão 

ou de depósitos superficiais provenientes do remanejamento de seus 

materiais. Os depósitos argilosos da CC são material de origem dos LE e 

da maior parte dos PE. Estes últimos em alguns locais talvez possam ter 

sido desenvolvidos da alteração de algumas rochas do Ptts. 

Podzólicos vermelho-amarelos moderadamente drenados (PV5), 

cambissolos substrato sedimentos aluviais e gleissolos ocupam as várzeas 

ao longo dos cursos d' agua. As maiores várzeas estão situadas às margens 

do rio Piracicaba e as de menor porte no ribeirão Tijuco Preto. 

4 .4. 2. Morfologia dos solos nas 3 toposseqüências. 

As 3 toposseqüências escolhidas situam-se em propriedades 

distintas, as quais lhes enprestam o nome para fins de identificação: 

a) Toposseqüência da fazenda Morro Grande.

b) Toposseqüência da fazenda També

c) Toposseqüência fazenda do Lobo.

o mapa de solos (Figura 17), apresenta a localização e direção

de cada uma das toposseqüências. A seguir, relatam-se resumidamente os 

resultados das descrições morfológicas e das análises de laboratório 

feitas em aoostras coletadas nos perfis cujos resultados C0111>letos estão 

no Apêndice 3. serão também discutidas as principais hipóteses sobre os 

processos pedogenéticos atuantes em cada sistema. Tais hipóteses serão 

novamente discutidas por meio do conf rontamento dos dados obtidos nas 

análises micromorfológicas no capitulo 4.4.3. 

4.4.2.1 Toposseqüência da fazenda Morro Grande. 

A toposseqüência compreende parte das superf icies I e II, nos 

segmentos topo (I), ombro (II), meia encosta (II) e sopé (II} (Figura 

18). 

Os perfis locados na superf icie I, Tl, T2, T3a e T3b foram 
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classificados cono Latossolo Vermelho-Escuro textura muito argilosa. Ao 

redor de 80 a 100cm inicia-se um horizonte B latossólico muito espesso e 

de forte microagregação. Nos quatro perfis examinados, entre o horizonte 

Ap e o Bw, ocorre um horizonte BA com blocos subangulares de tamanho de 

2 a 5cm, de consistência friável e com cerosidade moderada comum, 

concentrando-se principalmente nas paredes dos agregados. A atividade 
. 

. 

biológica é muito evidente tanto no horizonte B como principalmente neste 

horizonte BA, sendo comum a presença de crotovinas (preenchidas por 

material solto granular} e pedotúbulos. 

A partir do ombro ( inicio da superf icie II } , o solo foi 

classificado cono um Podzólico Vermelho-Escuro. A estrutura do horizonte 

B deixa de apresentar microagregados, sendo formada por agregados em 

forma de blocos subangulares e prismas de tamanho de 2 a 3cm, com grau 

forte de agregação. A cerosidade reveste preferencialmente as paredes 

verticais e obliquas dos agregados, sendo descrita como forte e comum. 

A uma profundidade de 120 a 140cm aparecem seixos esparsos de quartzo e 

quartzito com 1 a 2cm de diâmetro, juntamente com nódulos argilosos de 

mesma dimensão. Também neste perfil a atividade biológica é bastante 

evidente através de galerias biológicas, crotovinas e pedotúbulos 

observados principalmente no horizonte B. 

o perfil T5 localiza-se na meia encosta e já faz parte da

superfície IV, ficando a meia distância entre o ombro (perfil T4) e o 

sopé (perfil T6). Trata-se também de um Podzólico Vermelho-Escuro, com 

horizonte Bt com cerosidade muito evidente formando revestimentos de boa 

espessura (visto na lupa), em agregados de grau forte e conformação 

poliédrica (blocos subangulares, principalmente). Preenchimentos 

biológicos de até 1cm de diâmetro (pedotúbulos) são nítidos e comuns até 

100cm de profundidade aproximadamente. Em conparação com o perfil anterior 

(T4), a textura do horizonte Bt é menos argilosa, ( 54% em T5 contra 70% 

em T4} e a passagem do horizonte A para o Bt é mais contrastante 

(abrupta}. 
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T6 é o últiro dos perfis da toposseqüência. Situa-se no sopé 

(superfície IV) e difere bastante em sua morfologia e atributos quimices 

do demais perfis. A cor do horizonte Bt deixa de ter matizes 2,5 YR e 

passa a ter cores bnmas com volumes bnmo esverdeados e bnmo ocre, numa 

estrutura com agregados prismáticos de 4 a 8cm de tamanho, com grau forte 

de agregação. As faces dos agregados do Bt apresentam superfícies lisas 

e revestimentos contínuos. A transição de E para Bt é abrupta, com 

mudança textura! também abrupta. A textura superficial é média tendendo 

a arenosa e no Bt é argilosa tendendo a muito argilosa. 

A saturação por bases aumenta gradativamente a partir da ruptura 

do declive do topo para o ombro, atingindo o valor máximo no sopé (T6). 

A passagem é de álico no topo (Tl, T2, T3a e T3b} para distrófico no 

ombro (T4) e finalmente eutrófico na meia encosta e sopé (TS e T6). os

valores de CTC no horizonte Bt são o dobro do horizonte B dos demais 

perfis da toposseqilência (10 contra 5 meq/lOOg de TFSE). 

Com a análise morfológica seis principais questões surgiram para 

serem investigadas nesta toposseqüência através do exame 

rnicrornorfológico e mineralógico: 

- Relação entre a camada com agregados poliédricos e com cerosidade e

o horizonte sotoposto (Bw) rnicroagregado nos latossolos do topo.

- Passagem lateral do topo da encosta para o ombro (LE-->PE),

conpreendendo Bw rnicroagregado transicionando para o Bt com agregados 

poliédricos centirnétricos com cerosidade. 

- Aumento gradativo da relação textural do ombro para o sopé.

- Influência do hidroroorfismo na pedogênese do sopé e final de meia

encosta. 

- Aumento gradativo do valor V% e da CTC ao longo da toposseqüência.

- Material de origem dos solos.

4.4.2.2 Tq:,osseqüência da fazema També. 

Locada no dominio das colinas mais baixas da paisagem sobre os 

arenitos e diarnictitos da formação Itararé, essa toposseqUência 



(toposseqüência II, figura 17) 

82 

contém duas superficies geomórficas: 

a superficie III, que é representada pelo topo plano nivelado a 550m, e 

a superfície IV, que margeia a superfície III e apresenta os segmentos 

ombro, meia encosta, sopé e baixo terraço (ou declive aluvial, ou várzea 

atual). Seis trincheiras foram locadas ao longo da toposseqtiência, do 

topo até as proximidades do dique marginal _do rio Piracicaba (figura 19). 

O perfil Tl é representativo dos solos da superfície III (topos 

planos de nível inferior). Trata-se de um Podzólico Vermelho-Amarelo de 

textura arenosa sobre média, que tem horizonte A+E com espessura superior 

a lm ( caráter "grossarenic") , e presença de bandas onduladas de textura 

média (lamelas) e espessura de 2 a 8cm, que se alternam com faixas do 

horizonte E arenoso, antes de atingir o horizonte Bt de textura média a 

1, 70m de profundidade, que tem estrutura formada por blocos subangulares 

de 2 a 4cm de tamanho com grau moderado a fraco de agregação e presença 

de cerosidade moderada comum. o horizonte Bt se extende até 4m de 

profundidade. Duas camadas de seixos esparsos de diâmetro inferior a 1cm, 

cooq:>0stos de quartzo e concreções ferruginosas aparecem nas profundidades 

de 2 e 3,5m respectivamente. A reação do solo é muito ácida e a saturação 

por aluminio está acima dos 70% na maior parte do perfil e até o contato 

com o saprolito (ou horizonte BC). 

O perfil T2 localiza-se a cerca de 200m de distância do Tl, na 

meia encosta superior da superfície IV.·Morfologicamente assemelha-se 

ao perfil Tl desta toposseqüência, no que diz respeito à seqüência de 

horizontes. Difere na espessura da camada arenosa (horizontes A+ E+ E 

com lamelas), que é de apenas 70cm, enquanto que em Tl esta camada atinge 

1, 5m. Também as lamelas são menos nítidas e com menor espessura. Na 

transição do horizonte arenoso com o B de textura média, ocorre uma 

linha de pedras, de espessura de 20cm, com seixos de natureza e tamanho 

variados (quartzito, quartzo, arenito roxo) . Os seixos apresentaram 

tamanho variável de 1 a 10cm e estão dispostos horizontalmente, isto é, 

acamados nitidamente segundo seu eixo maior. curiosamente o perfil passa 

de álico nas camadas_arenosas para eutrófico no horizonte Bt, abaixo da 

linha de pedras. 
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O perfil T3 situa-se no terço final da meia encosta da 

superficie IV, onde ocorre associação de solos litólicos, carnbissolos e 

podzólicos pouco proftmdos (figura 17 ) . Trata-se de cambissolo eutróf ico 

com seqüência de horizontes A, AB, Bi e CR. A espessura do sol um é de 

60cm, surgindo a partir dai o siltito arenoso da formação Itararé. A 

textura é arenosa nos horizontes A e AB e média a siltosa no horizonte 

Bi, que por sua vez apresenta agregados de tamanho de 3 a 5cm do tipo 

blocos com grau moderado de agregação. 

No sopé da superficie IV, após a ocorrência dos solos rasos da 

meia encosta e de uma paleo-cascalheira do Rio Piracicaba, foi locado o 

perfil T4. tum Podzólico Vermelho-Amarelo textura média/argilosa com 

drenagem IOOderada a partir de 120cm, o que foi evidenciado pelo 

mosqueamento crescente a partir desta profundidade e que fica mais intenso 

a 180cm, sendo que o lençol freático foi atingido (no período de seca} a 

430cm de profundidade no horizonte IICg. A textura argilosa do horizonte 

Bt, passa para média a arenosa a partir do horizonte IICg a 350cm de 

profundidade, dobrando praticamente o teor de areia e mudando totalmente 

a distribuição granulométrica desta. O horizonte Bt tem agregados do tipo 

bloco subangulares de tamanho de 2 a 5cm, com grau IOOderado de agregação 

e cerosidade IOOderada e COOUl111. A proximidade com a várzea (ou baixo 

terraço) e a posição na vertente, que lhe confere grande aporte por fluxo 

lateral interno de água, ou ainda uma situação de paleodrenagem mais 

dificultada, provocaram o aparecimento de sinais tênues de hidromorfisro 

no horizonte Bt, onde ocorrem pequenas manchas esverdeadas e alaranjadas 

com revestimentos pretos (manganês} de forma difusa na massa do solo. 

õs perfis T5 e T6 foram locados na várzea do Rio Piracicaba, 

melhor descrita coro baixo terraço, e que atualmente é cultivada com cana

de-açúcar. Neste segmento da superf icie IV não ocorrem solos com 

hidromorfisro acentuado e talliX)uco solos aluviais. Os solos são de 

drenagem roderada nos primeiros 50cm de profundidade e iuperfeitamente 

drenados abaixo disto, na porção do terreno mais deprimida (perfil TS} 

e bem drenados nas proximidades do dique marginal (perfil T6). A 
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seqüência de horizontes de T5 é: Ap, AB, Bt e Btg. Neste perfil a má 

drenagem interna dos horizontes é evidenciada a partir de 60cm com 

ocorrência de grande quantidade de mosqueados bnmo-escuro numa matriz 

bege. Também no T5, são nítidas as evidências de depósitos de natureza 

distinta e de deposição relativamente recente, o que é demonstrado pela 

granulometria dos horizontes e distribuição da matéria orgânica ao longo 

do perfil. Os perfis T5 e T6 são muito ácidos e apresentam elevados 

teores de aluminio trocável em solução ( 3 a 4 meq de Al +++ /100g de TFSE) , 

ocupando, em geral, mais do que 60% do com,plexo de troca. Dois aspectos 

morfológicos chamaram mais a atenção no perfil T5: 

a) A partir de 76cm e até 150cm de profundidade pelo menos, há uma

grande ocorrência de galerias e poros tubulares, com diãmetro muito

variado desde menores que 1mm até 1cm. A cor do solo nesses horizontes

é dada por um variegado de cores bruno alaranjada, bnmo escuro e preto

numa matriz bege. A continuidade das galerias abundantes , seu formato

e diferentes diâmetros bem corno a ausência de evidências de formigas

e cupins, e a não constatação de que sejam galerias provocadas por

minhocas (foi feito um exame do local por um especialista), geram

dúvidas quanto a origem desta grande macroporosidade.

b) Boa parte das galerias apresentam revestimentos espessos (de 0,5 a

1mm) de argila bege, aparentemente atuais e não perturbados.

Os agregados dos sub-horizontes· B do perfil T5, tem grau de 

agregação forte e forma de blocos subangulares e também granulares de 

menor tamanho. A ocorrência e intensidade dos mosqueados, a presença de 

revestimentos de manganês na superfícies de alguns agregados e a cor da 

matriz do solo, sugerem que o horizonte Bt sofra gleização, o que levaria 

a denominá-lo de Btg, classificando este perfil C010C> Podzólico Vermelho

Amarelo álico, Tb, textura média/argilosa fase moderadamente drenado. No 

exame rnicromorfológico do perfil foram descritos ferriargilãs em 

quantidade suficiente para diagnosticar o horizonte ecoo Bt (ver item 

4.4.3). 

O perfil T6, _ não exibe evidências de hidromorf ismo e tanp:>UCO da 

intensa atividade biológica que deu origem a abundante porosidade 
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tubular no perfil T5. Ao contrário dos primeiros 70cm de T5, a 

distribuição granulométrica do perfil é bastante hom:>gênea, com 

incremento crescente de argila a partir de 28cm ( que tem 37% de argila) , 

atingindo o valor máxiro de 53% de argila no sub-horizonte Bi2. A 

estrutura é formada por agregados do tipo blocos subangulares, com 

tamanho de 5 a 7cm, com grau noderado de agregação até 84cm de 

profundidade. A partir dai e até a base da trincheira (170cm) os 

agregados são maiores e com grau noderado a fraco, sendo muito friáveis. 

Acerosidade é noderada comum. A classificação deste perfil é cambissolo 

álico, Tb, textura argilosa, substrato sedimentos aluviais. 

Finalmente deve-se ressaltar que os valores de CTC são mais 

elevados nos pefis T5 e T6, estando ao redor de 15 meq/100g de TFSE, mesro 

nos horizontes mais proftmdos, sugerindo a presença de minerais de argila 

de estrutura 2:1 ou de interestratificados 2:2. 

o exame morfológico levantou as seguintes questões a serem 

investigadas na toposseqüência do També: 

- Formação das bandas onduladas (lamelas) dos podzólicos mais

desenvolvidos (Tl e T2) e sua relação com a gênese do Bt. 

- Influência de colúvios na pedogênese e especificamente no gradiente

textura! dos solos na toposseqüência. 

- Pedogênese em solos rasos na superfície IV (perfil T3).

- Pedogênese em ambiente de várzeas que não recebem mais material

aluvial. Hidromorfisro, atividade biológica, argiluviação e 

desenvolvimento de agregados. 

4. 4. 2. 3. Tq)osseqüência da fazenda -ck> Lobo.

A porção norte da área estudada apresenta colinas com encostas 

longas e declive suave em direção ao Rio Piracicaba. Esta feição 

geom:5rfica difere do restante da paisagem da área e é representativa do 

que ocorre nas áreas contíguas, na margem oposta do Rio Piracicaba. 

Nesse contexto fisiográfico, foi locada a topossegüência da 

fazenda do Lobo (figura 17, toposseqüência III). A vertente escolhida tem 



87 

1. 500 metros, segue a linha do divisor de águas entre os rios Piracicaba

e Tijuco Preto e apresenta quatro segmentos nos quais foram locados seis 

perfis: topo (Ll), ombro (L2), meia encosta (L3 E L4) e sopé (L5), após 

o que ocorrem o baixo terraço e o dique marginal ( L6) do rio Piracicaba

( figura 20). 

Por ocasião do mapeamento de superficies geomórficas, o topo 

-quase plano, com leve inclinação inferior a 3% na direção do Rio 

Piracicaba, foi considerado como remanescente da superficie III. As 

investigações estratigráficas que se sucederam ao mapeamento 

geomorfológico poem em questão tal classificação, podendo ser este topo 

um remanescente da superficie II e, mais provavelmente, da supeficie I. 

Margeando o topo {superficie III), encontra-se a superfície IV que contém 

os demais segmentos de vertentes citados. 

O perfil Ll, situado no topo da vertente, é semelhante à todos 

os perfis descritos para a superfície I da toposseqilência do Morro 

Grande. Trata-se de um Latossolo Vermelho-Escuro álico textura 

argilosa, que apresenta a mesma camada com agregados subangulares e com 

cerosidade, que foi descrita para aqueles perfis, sobrepondo-se ao 

horizonte Bw microagregado. Neste perfil foi feita urna tradagem profunda 

até 800cm, onde a uma profundidade de 650cm verificou-se uma linha de 

seixos de quartzo, com diâmetro em geral inferior a 1cm, abaixo da qual 

ocorre um material com pontuações de alteração de rocha (horizonte 2BC?) 

de cor esbranquiçada ou amarelada. Estas pontuações aumentam 

gradativamente até se tornarem a fase dominante da mistura com as argilas 

vermelhas. A rocha subjacente aparece em um grande corte de uma área de 

enpréstiro de terra vizinha, e foi descrito coro um diamictito (rocha com 

detritos mal selecionados com matriz areno-argilosa a arenosa) do CPi. 

A distribuição das areias muda a partir da linha de pedras, o que será 

discutido mais adiante no item sobre as investigações estratigráficas dos 

solos da área. 

o perfil L2 foi locado na meia encosta superior, logo após uma

ligeira assentada do relevo, que sugere um antigo pedimento reafeiçoado 

( Figura 20) . Trata-se de um Podzólico Vermelho-Escuro Latossólico álico 
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de textura argilosa. Este perfil tem distribuição das areias diferente 

do Ll, pois contém pequena quantidade de areia muito grossa em todas as 

camadas, enquanto que em Ll não existe areia muito grossa, a não ser a 

partir de 350cm de profundidade. o horizonte Bt tem estrutura f armada por 

agregados do tipo blocos subangulares de 2 a 4cm de tamanho e grau 

moderado até 92cm, a partir do que ocorre o Bw. Acerosidade é JOC>derada 

de ocorrência comum no Bt. Alguns seixos de quartzo de 1cm, foram 

coletados com o trado a urna profundidade de 330cm e tornaram a ocorrer 

no contato com o horizonte e amarelado de textura média. 

O perfil L3 difere totalmente dos perfis subsequentes L4 e L5, 

e do perfil L2, principalmente pela textura, que é média sem ultrapassar 

os 28% de argila em todo o perfil, contra os 40 a 50% de argila dos 

horizontes Bt e Bw de L2, L4 e L5. L3 está locado na meia encosta, e foi 

detectada uma camada de seixos de natureza diversa {quartzito, quartzo, 

arenito e sílex) e tamanho variável de 1 a 2cm. Esta camada inicia-se a 

150cm e torna-se intransponível ao trado a 250cm. Tal camada poderá ser 

um vestígio da base de um antigo pavimento detrítico, urna relíquia do 

substrato rochoso ( CPi) ou, o que julgamos mais provável, um vestígio de 

um antigo nivel de terraço do rio Piracicaba. Interpretá-lo como uma 

relíquia da estratigrafia local seria difícil, pois os diamictitos e 

arenitos locais são de ambiente de sedimentação pró-deltaicos ou de 

frente deltaíca, sendo pequena a probabilidade de· um ambiente fluvial 

nessas litofácies. O perfil tem seqüência de horizontes A, A/E, E, Btl e 

Bt2 até a base da trincheira a 150cm. A transição entre E e Bt é abrupta, 

e a mudança textural é de 16 para 26% de argila respectivamente. 

OS perfis L4 e L5 são semelhantes em rorfologia e 

características quimicas. Possuem sequência de horizontes A, BA, Bt e Bw, 

são profundos ( as tradagens atingiram 750cm para L4 e 480cm para L5 antes 

de atingirem o saprolito do CPi --> diamictito ou arenito). L4 situa-se 

no terço final da meia encosta e L5 no sopé (ambos na superfície IV). 

Entre os dois perfis ocorre urna espessa cascalheira de aproximadamente 

400cm de espessura, que foi 01:?servada em voçoroca no carreador paralelo 

a toposseqüência em estudo. Tal cascalheira tem conformação típica de 
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depósito fluvial com seus seixos imbricados na posição horizontal e deve 

ser o remanescente local de um antigo nível de base do Rio Piracicaba, 

situado 15 a 20m acima do nível atual do leito do rio. 

Tanto L4 caoc, L5 são podzólicos vermelho-escuros latossólicos 

álicos, Tb, textura média/argilosa. O horizonte Bt tem agregados do tipo 

blocos subangulares e também prismas, ambos de tamanho variável de 3 a 

5cm. O Bw é friável e apresenta agregados centimétricos que se desfazem 

em agregados granulares muito pequenos quando manuseados. A cerosidade 

varia de nooerada comum no Bt a fraca comum no Bw. 

Entre os perfis L5 e L6, este últiJOO situado no dique marginal, 

ocorre um nivel de cascalheira semelhante à que ocorre entre L4 e L5, e 

chega aflorar na ra.rrpa que se segue ao sopé da encosta e que atinge o 

terraço atual do Rio Piracicaba (figura 20) . Com isto, foram detectados 

três níveis diferentes de depósitos de seixos, que devem ser marcas de 

antigos níveis locais do rio Piracicaba durante o quaternário. 

O últim perfil da toposseqüência é o L6, locado no dique 

marginal, para se estudar a pedogênese nos depósitos aluviais mais 

recentes. Trata-se de um cambissolo álico de textura média, que tem cor 

homogênea e agregação suficiente para indicar a presença de um horizonte 

Bi até 200cm de profundidade. 

Após o exame morfológico e dos dados analíticos de rotina , as 

seguintes questões foram investigadas no exame micr010C>rf o lógico da 

toposseqüência do Lobo: 

- Origem do LE e correlação com os demais LE da paisagem.

- Material de origem dos solos e correlação com a evolução

ge010C>rfológica (níveis de terraços e ciclos de entalhamento e/ou de 

pedimentação) . 

- Pedogênese nos depósitos aluviais mais recentes.

- Processos de formação do horizonte B textural e passagem lateral de

Bw para Bt. 
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4. 4. 3. MicroBDrfologia dos solos.

As questões e hipóteses levantadas no item anterior foram 

:posteriormente investigadas através da análise micr010C>rfológica de 

amostras indeformadas coletadas nos perfis de cada toposseqüência. 

OS resultados dessa análise serão apresentados através de três 

formas: quadros-resumo (Apêndice 4) e sínteses para cada ·perfil e 

fotomicrografias para ilustrar as principais evidências dos processos 

pedogenéticos discutidos. 

4.4.3.1 Tqx)sseqilência do !t>rro Grande. 

Perfil 1: Perfil com agregados poliédricos e microagregados 

até 90cm, passando a ter dominância dos microagregados ( Figura 21) a 

partir dai até o horizonte B3 ( 700-800cm). O plasma é isótico ao longo do 

perfil passando a massépico no B3. A bioturbação é muito evidente em todos 

os horizontes, marcadamente no Bw. Parte dos agregados poliédricos do 

horizonte BA tem uma conformação que sugere ter havido o enpacotamento de 

microagregados pré-existentes. outros mostram tendência a se desfazerem 

em micron6dulos através de microestrias associadas a separações plásmicas 

peliculares e descontinuas (Figura 22). Na profundidade de 600cm a fase 

densa descrita sugere a hipótese de se tratar de material litorreliquial 

(argilito ou depósito argiloso com fraca diagênese), que fissurado daria 

origem a agregados granulares pequenos (microagregados), o que está de 

acordo com o que MULLER (1977) chamou de processo de "microestruturação" 

( STOOPS & BUOL, 1985) ( Figuras 23 e 24) . 

Perfil 3b: Perfii equivalente ao Tl, com agregados poliédricos 

e microagregados até 94cm, passando a ter dominância dos microagregados 

a partir dai ( Figura 25) . O plasma é isótico com leve birrefringência até 

o BA, apresentando separações plásmicas, e isótico no restante do perfil.

A bioturbação é muito evidente em todos os horizontes, marcadamente no Bw.

Parte dos agregados poliédricos do horizonte BA tem conformação que sugere

o enpacotamento de microagregados pré-existentes. outros mostram tendência
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a se desfazerem em micronódulos através de microestrias associadas a 

separações plásmicas peliculares e descontinuas. 

Perfil 4: Perfil com horizonte B textural tipico, com agregados 

poliédricos com pedalidade m::xierada a forte. A argiluviação e os 

processos de migração de ferro são evidentes em todo o perfil 

(ferriargilãs, halos, ferrãs e descoloração de plasma). A formação do 

gradiente textural entre A e B·, provavelmente se faz as expensas do 

horizonte B, uma vez que pedorreliquias do B foram encontradas no 

horizonte A. Inicialmente ocorre a migração de argila que obstrui os 

poros do topo do horizonte B ( onde as pápulas são frequentes) ; esse 

bloqueamento promove a mobilização do ferro devido ao hidronorf isro 

te�rário, o que favorece mais ainda a argiluviação ( Figura 26). A 

coalescência cavitária observada na transição entre A e B é indicio de que 

pode estar havendo destruição das argilas ( depleção química) ( Figura 27) . 

O grau de selecionamento m::xierado dos grãos de quartzo e a presença de 

micas ( Figuras 26 e 28) , podem ser indícios de rem:>nte causado por 

organismos ou diferença de material em relação aos latossolos de topo. A 

tendência granóidica observada em alguns campos das lâminas do Bt, poderia 

ser característica herdada de um material que fora anteriormente 

microagregado (Figura 26). 

Perfil 5: Perfil com horizonte B textural tipico, com agregados 

poliédricos de pedal idade forte. Assim COnD no perfil 4; a argiluviação 

e os processos de migração de ferro são evidentes em todo o perfil na 

forma de f erriargilãs, f errãs e descoloração de plasma ( Figura 29) . A 

formação do gradiente textural entre A e B, se faz as expensas do 

horizonte B com::> naquele perfil ( Figura 30) . A maior quantidade de grãos 

do perfil em relação aos anteriores, o baixo grau de selecionamento dos 

grãos de quartzo (menor que no perfil 4), a maior presença de micas e a 

ocorrência comum de feldspatos em todo o perfil, indicam ser este perfil 

menos intenperizado e reforçam a hipótese deste ser formado por um 

material de origem diferente dos latosssolos do topo. 

Perfil 6: Perfil com elevaçlo gradiente textural e horizonte Bt 

diferente dos anteriores. Com alta pedalidade, os agregados poliédricos 
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do Bt tem forma angular a subangular ( Figura 31) . Feições caracteristicas 

de hidrooorfismo estão presentes no Bt juntamente com ferriargilãs de 

iluviação ( Figura 32) . Parte do gradiente textural se deve provavelmente 

a um coluvionamento evidenciado na morfoscopia dos grãos de quartzo e na 

maior proporção de areia fina/areia muito fina que é de 3:1 nas camadas 

superiores e 1,5:1 no Bt. Além disto a quantidade de feldspatos e micas 

é muito maior no Bt e praticamente esses minerais inexistem no A e no E. 

As evidências de hidrooorfismo se extendem até os horizontes superiores, 

sugerindo uma dominância dos processos pedogenéticos que atuam nessa 

condição (segregação de ferro e ferrólise p.e.). Após a mobilização do Fe, 

outros processos seriam facilitados como a argiluviação (Figura 32) e a 

formação de cutãs de difusão. os cutãs de estresse evidenciam o movimento 

da massa do solo no Bt, que deve ter minerais exr,ansivos associados à 

caulinita. 
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a) 

b) 

Figura 21. Fotomicrograf ias do horizonte Bw do perfil· 1 da 

toposseqüência do Morro Grande. Trama grânica sob luz polarizada em 

um plano (a) e com nicóis cruzados (b). (38x). 
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a) 

b) 

Figura 22. Perfil 1, toposseqüãncia do Morro Grande. Trama apórica

granóidica do horizonte BA ( 80-90an) . Empacotamento de microagregados 

e malha de microestrias associadas a separaQÕes plásmicas descontinuas 

que sugerem, também, a individualização de micronódulos. 

Fotomicrografia sob luz polarizada em um plano (a) e com nicóis 

cruzados (b) . ( 150x) 
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b) 

Figura 23. Perfil 1, toposseqüência do Morro Grande. Kicroagregados e 

agregado centimétrico denso com rnicroestrias incipientes no horizonte 

B3 ( 600cm) • A fragmentação do agregado maior se dá aCOII\PêUlhando 

preferencialmente as zonas estriadas. Fotomicrografia sob luz 

polarizada em um plano (a) e com nicóis cruzados· ( b) . { 150x} . 
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a) 

b) 

Figura 24. Perfil 1, toposseqilincia do tbrro Grande. Microestrias e 

individualização de microagregados mais evidentes. Horizonte B3 

( 600cm) , fotomicrograf ia sob luz polarizada em \ln plano (a) e com 

nicóis cruzados {b). (150x) 
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a) 

b) 

Figura 25. Perfil 3b, toposseqilência do Morro Graooe. Trama 

grânica-granóidica com plasma isótico. Microagregados com formas 

irregulares, esferoidais e ovais. Alguns agregados apresentam grãos 

com alto grau de seleção, outros não. Fotomicrograf ia sob luz 

polarizada em um plano (a) e com nicóis cruzados (b). (38x). 
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a} 

b) 

Figura 26. Perfil 4, toposseqilincia do Morro Grande. Horizonte Btl (103-

llOcm}. Trama i;x>rfirica com cavidades com ocorrência conun de 

f erriargilãs de iluviação. Lâminas de mica aparecem nas fotos. A trama 

sugere que os microagregados foram coalescidos i;x>r argiluviação. 

Fotomicrografia sob luz polarizada em um plano (a) e com nicóis 

cruzados (b}. (38x). 



100 

Figura 27. Perfil 4. toposseqüência do Morro Grande. Transição A/Bt. 

Trama porfirica com coalescência de cavidades cujas paredes inferiores 

estão revestidas por ferrãs de difusão. Fotomicrografia sob luz 

poralizada em um plano. ( 38x) . 



Figura 28. Perfil 4, toposseqüência do Morro Grande. Horizonte 2Bt2, 

localizado abaixo de urna linha de pedras. Lâminas de mica em 

quantidade significativamente superior às ocorrências desse mineral 

nos horizontes sobrejacentes à linha de pedras (figura 27). 

Fotomicrograf ia sob luz polarizada em tm1 plano (a) e com nicóis 

cruzados ( b) . ( 38x) . 
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a) 

b) 

Figura 29. Perfil 5, toposseqü@ncia do Morro Grande. Horizonte Btl (64-

75cm). Trama porfirica com plasma da matriz mais amarelo (descolorido} 

e presença de ferriargilãs e ferrãs. Fotomicrograf ia sob luz 

polarizada em um plano ( a) e com nicóis cruzados (b). ( 38x). 
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a) 

b) 

Figura 30. Perfil 5, toposseqilência do Morro Grande. Transição E/Bt (30-

40cm). Pedorreliquia de Bt em E. Fotomicrografia sob luz polarizada 

em um plano (a} e com nicóis cruzados ( b) . ( 38x} . 



a) 

b) 

Figura 31. Perfil 6, toposseqüência do Morro Grande. Horizonte Btl ( 50-

60cm) . Agregados poliédricos com tendência angular. cutãs de natureza 

diversa (difusão, estresse e argiluviação) nas paredes dos agregados. 

As concentrações de ferro ( f errãs, halos e nólulos) se distribuem por 

todo o perfil. Os grãos tem alto grau de seleção. Fotomicrografia sob 

luz polarizada em um plano (a} e com nicóis cruzados {b). (38x). 
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a) 

b) 

Figura 32. Perfil 6, toposseqü§ncia do Morro Grande. Horizonte Bt2 (75-

90cm). Argilãs de iluviação revestindo canal. Fotomicrografia sob luz 

polarizada em um plano (a) e_com nicóis cruzados {b}. (38x). 
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4.4.3.2. Toposseqüência do També 

També 1: Perfil de textura arenosa a média com baixo gradiente 

textural, com fraca agregação, mostrando bandas onduladas {lamelas) de 

espessura crescente ( do A par� o B) desde alguns milimetros até 3cm. o

plasma das lamelas é constituido essencialmente por material cutânico 

de argilwiação ( Figuras 33 e 34) . O arranjo dos constituintes do 

horizonte B ( 210 a 500cm) , sugere pedogênese intensa com grande 

homogeneização do perfil ( Figura· 35} . Tal processo seria anterior ao 

mecanismo pedogenético atual e mais evidente, que é a argiluviação que deu 

origem as lamelas. Por sua vez as lamelas tem espessura crescente de cima 

para baixo até o limite com o horizonte B, onde diminuem de tamanho até 

desaparecerem. Assim sendo o gradiente textura! foi formado por frentes 

de argilwiação continua, que se iniciaram na transição do horizonte B 

para o E ou A. O estreitamento das lamelas de baixo para cima até seu 

virtual desaparecimento no horizonte A, deve estar associado a um processo 

posterior de degradação de argila nas lamelas, causado pela redução 

drástica da porosidade nessas zonas, que possibiltam o encharcamento 

tenporário nesses locais. Ferrãs e halos em maior quantidade nas lamelas 

superiores, corroboram tal hipótese, assim como a coalescência cavitária 

observada na transição superior de algumas lamelas. 

També 2: Perfil com gradiente textural elevado, de textura 

arenosa/média { areia franca/franco argilo arenosa) , com seqüência de 

horizontes A, E, Bt e CR. 1 Nos horizontes E e Bt, aparecem as lamelas 

alternadas com faixas arenosas claras (Figura 36}. A presença 

significativa de feldspatos no Bt (Figura 37) e CR e sua ausência no A e 

E, assim como a diferença no grau de selecionamento dos grãos do A e E 

contra o Bt e o CR, reforçam a hipótese de colúvio levantada a partir da 

descrição da "stone line" no canpo. O gradiente textural seria resultado 

do colúvio e do processo de formação das lamelas, através da argiluviação 

que, obstruindo a porosidade, favorece os processos hidronórf icos de 

degradação e perda de argila. O mecanismo descrito no perfil 1 para a 
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formação do horizonte mais arenoso às expensas do B, se repete neste 

perfil com as mesmas evidências (vide item feições). 

També 3: Solo raso com textura média (franca arenosa a franca) 

e presença comum de fragmentos da rocha subjacente (siltito) ao longo do 

perfil. De 31 a 40cm de profundidade foi descrita uma linha de seixos de 

quartzo. A presença de grande quantidade de areia muito mal selecionada, 

mesclada com as partículas de areia muito fina e silte ao longo do perfil 

e a virtual ausência dessa areia maior em todas as litorreliquias 

examinadas (Figura 38), apoiam a hipótese de colúvio neste perfil. os

ferriargilãs de iluviação observados no contato entre os fragmentos de 

rocha e o solo, devem ter sido formados pela argila do próprio siltito 

que, a medida que vai se inteffl)erizando, a libera e esta movimenta-se em 

curta distância, revestindo os poros e cavidades { Figura 38) ; a 

continuidade desses cutãs e o fato de somente aparecerem na interface 

siltito/solo apoiam essa hipótese. A ferrruginização observada em alguns 

fragmentos do siltito sugere que pelo menos parte do processo de alteração 

da rocha se dá em condições de hidromorfismo. A homogeneização dos grãos 

de quartzo (areia média e grossa) do colúvio com o material fino do 

siltito evidenciam a pedoturbação do perfil; até 30-40cm essa 

homogeneização poderia ser atribuida ao preparo do solo para cana-de

açucar, porém isso foi observado até a profundidade de 60cm, o que reforça 

a idéia de ação da mesofatma na pedoturbação. 

També 4: Solo profundo com gradiente textura! elevado porém com 

Bt mais argiloso que Pl e P2. O maior teor de silte no A, assim como a 

ausência de micas nesse horizonte, indicam uma descontinuidade com o Btl 

e Bt2 {Figura 39), que por sua vez tem alta concentração de micas que 

desaparecem em Bt3, sugerindo mais uma descontinuidade. A granulometria 

do perfil até 500cm, indica a partir de 300cm o horizonte BC com areia 

grossa e muito grossa. Todas essas evidências apoiam a hipótese do solo 

ter como material de origem antigos depósitos aluviais assentados sobre 

arenito grosseiro, e eventualmente de algum colúvio. O gradiente textural 

seria formado pelo colúvio mais o processo de argiluviação (F:igura 40). 

Processos de degradação de argila não são muito evidentes neste perfil. 
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A pedoturbação pelos organismos do solo, não foi suficiente para 

redistribuir a fração grosseira, como é o caso das micas, que tem tamanho 

variável entre areia muito fina e média. 

També 5: Solo profundo, formado a partir de depósitos aluviais 

com possiveis colúvios, bem a moderadamente drenado com distribuição 

granulométrica e estruturas micromorfológicas que indicam forte 

participação da mesof auna do solo e da argiluviação em sua pedogênese. Os 

ferriargilãs e argilãs de iluviação ocorrem nos poros menores pois lá o 

fluxo seria menos turbulento e com menor densidade de argilas, permitindo 

a floculação particula por particula, favorecendo a orientação destas 

{Figura 41). Já nas galerias quando o solo está saturado, o fluxo seria 

mais turbulento e denso, não permitindo urna deposição ordenada das placas 

de argila; a espessura, o contraste c/ o plasma matricial e sua aderência 

às paredes são evidências de que se trata de revestimentos (Figura 42). 

o grande número de pápulas de argiluviação e de f erriargilãs atuais,

denotam que a argiluviação atuou e atua no perfil como importante processo 

de homogeneização da textura nesses depósitos aluviais. Os processos de 

movimentação do ferro evidenciados ( Figura 41) , poderiam favorecer a 

dispersão e translocação das argilas. 

També 6: Solo profundo, bem drenado, argiloso, com poucas 

feições pedológicas e com estrutura plásrnica omnissépica com tendência a 

mossépica· incipiente (Figura 43). Boa parte dos agregados menores que 2mm, 

devem ser de origem biológica, devido à sua forma, tamanho e triagem de 

grãos observada na matriz desses agregados. O hidromorf ismo é tenue neste 

perfil. 
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Figura 33. Toposseqüência da fazenda do També. Perfil 1, horizonte E com 

lamelas (80-95cm). Transição entre lamela (parte inferior da foto) e 

interlamela. Fotomicrografia sob luz polarizada em um plano (38x). 
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Figura 34. ToposseqUência da fazenda do També. Perfil 1, horizonte E com 

lamelas (80-95cm). Detalhe da lamela, com porosidade preenchidas por 

ferriargilãs de iluviação. Fotornicrografia sob luz polarizada com 

nicóis cruzados (150x). 
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a) 

b} 

Figura 35. Toposseqüência da fazenda do També. Perfil 1, horizonte Bt 

(210-220an). Trama gefúrica--quitOnica, grãos e plasma com tendência 

isótica. Fotomicrografias sob luz polarizada em tun plano (a) e sob 

nicóis cruzados ( b} . ( 38x) . 
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Figura 36. Toposseqüência da fazenda També, horizonte E (28-36an) do 

perfil 2. Resquicios da lamela argilosa dispostos horizontalmente 

lâmina. Fotomicrografia sob luz polarizada em um plano ( 38x). 
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Figura 37. Toposseqüência da fazenda També, horizonte 2Bt {150- 160cm) 

do perfil 2. Feldspato {microclina) no centro do caq;>o examinado. 

Fotomicrografia sob luz polarizada com nicóis cruzados. (150x}. 
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Figura 38. Toposseqüência da fazenda do També. Perfil 3, horizonte Bi 

(44-52cm). Ferriargilãs em cavidades na interface rocha-solo. Note-se 

a diferença da rocha e a matriz do solo quanto ao grau de seleção dos 

grãos. O plasma da matriz do solo é silassépico. Fotornicrografia sob 

luz polarizada e com nicóis cruzados (38x). 
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Figura 39. Toposseqüência da fazenda do També. Perfil 4, horizonte Bt1. 

Trama porfirica com grande quantidade de micas e/ou pseudomorfos. 

Fotomicrografias sob luz polarizada em 'Wl\ plano {a) e sob nicóis 

cruzados (b). (38x). 

a) 

b)
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a) 

b} 

Figura 40. Toposseqüªncia da fazenda També, perfil 4, horizonte Bt2 

(110-120cm). Ferriargilãs preenchendo cavidades e canais. 

Fotomicrografias sob luz polarizada em um plano (a) e com nicóis 

cruzados (b). (38x). 
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a) 

b) 

Figura 41. Toposseqüância da fazenda També, perfil 5, horizonte Bt2g. 

Ferriargilãs de iluviação, hematãs e halos. Fotomicrografias sob luz 

polarizada em um plano (a} e com nicóis cruzados (b). (38x). 
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a) 

b) 

Figura 42. Fotomicrografias do horizonte Bt2g (125-140cm) do perfil 

També 5. Galeria biológica em primeiro plano. A parede do agregado tem 

revestimento denso observado macro e microscopicamente. Observações 

sob luz polarizada em um plano (a} e sob nicóis cruzados (b). (38x). 
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a) 

b) 

Figura 43. Toposseqüãncia da fazenda També. Perfil 6, horizonte Bi (102-

llOcm). Trama porfírica com plasma omnisépico com tendência a 

mossépico. Fotomicrografias sob luz polarizada em um plaoo (a) e com 

nicóis cruzados { b} . ( 38x) . 
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4. 4. 3. 3. Toposseqüência do Lobo.

Lobo 1: Latossolo de textura argilosa com trama, cor e 

estrutura do plasma semelhantes aos latossolos do topo da toposseqüência 

do Morro Grande ( Figura 44) . Os grãos também se assemelham quanto a sua 

rnorf oscopia . sendo porém em maior número. Da mesma forma que naquela 

toposseqüência a atividade da mesofauna é intensa no perfil. 

Lobo 2: Solo profundo com baixo gradiente textural, de textura 

argilosa (40% de argila) com horizonte B com agregação moderada a fraca 

que tem subestrutura granular. Esta estrutura granular é crescente de cima 

para baixo ( Figuras 45 e 46), passando a trama de porf irica com leve 

tendência granóidica no AB (Figura 45}, para porfirica com forte tendência 

granóidica e com domínios granóidicos, e finalmente para granóidica com 

tendência porfirica e localmente grânica (Figura 46}. O plasma isótico em 

todo o perfil aliado a essa evolução da estrutura em profundidade, e 

considerando a total ausência de cutãs, indica que se trata de um 

latossolo com horizonte B adensado e com estrutura em blocos até 150cm. 

A tradagem profunda do Ll mostra a mesma granulometria que L2 a partir 

de 300cm, até 600cm, quando aparece uma "stone line" e dai para o 

diamictito. Tal fato indica que o colúvio do topo é formado por dois 

estratos ambos vermelhos e argilosos, porém o inferior possui mais areia 

e com grau de seleção menor. Isso explicaria a granulometria do L2 e 

também a presença de grãos menos selecionados ( Figura 45) , sendo provável 

então, que L2 seja derivado do estrato inferior do colúvio do topo. 

Lobo 3: Solo de textura média com horizonte B textural e 

transição abrupta de A para B. Os grãos diferem muito dos perfis 

anteriores (Figura 47), especialmente quanto ao grau de selecionamento 

(aparece areia muito grossa em todo o perfil). A formação do gradiente 

textural deve estar relacionada à combinação dos mecaniSIOOs de 

argiluviação e/ redução da porosidade ( Figura 48) e posterior degradação 

das argilas por processos hidromórf icos. O material de origem é totalmente 

diferente dos perfis anteriores, devendo-se tratar de um depósito areno

argiloso de um nível de terraço elevado do Rio Piracicaba. A tradagem não 
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foi possivel além dos 250cm, pois nessa profundidade a "stoneline" de 

seixos de quartzo, quartzito, silex e arenito, não permitiu o avanço do 

trado. Esta evidência apoia a ideia da existência de um nivel de terraço 

elevado. 

Lobo 4: Solo argiloso com pequeno gradiente textural e 

seqüência de horizontes Ap, Bt ( trama porf ir ica com cutãs de argiluviação

Figuras 49 e 50) e Bw(trarna granóidica c/ plasma isótico-Figura 51). O 

gradiente textural seria formado principalmente pelo processo de 

argiluviação, dando origem a um Bt a partir de material latossólico. Este 

teria sido previamente adensado pela ação deformadora dos ciclos 

sucessivos de umidecimento com saturação e posterior secamente. A 

concentração do fluxo dágua nas paredes e cavidades favoreceria a 

dispersão e migração das argilas. o maior conteúdo de grãos em comparação 

com Ll, apoia a hipótese de mistura do material do topo da toposseqüência 

que teria sido erodido, já com caracteristicas latossólicas, e 

transportado na forma de fluxo de massa durante uma fase semiárida, 

misturando-se consequentemente com o material arenoso do terraço elevado 

do Piracicaba ( L3), formando depósitos de talus que posteriormente seriam 

reentalhados e reafeiçoados por fases geomórficas sucedentes. 

Lobo 5: Solo profundo (solurn=400cm), com seqüência de 

horizontes A, Bt e Bw. As caracteristicas latossólicas permanecem no 

perfil ( Figura 52) , porém o Bt é mais evidente e o gradiente textural é 

maior que em L4. Mobilização de ferro, argiluviação e adensamento da 

trama granóidica passando a porfirica teriam formado o Bt (Figuras 53 e 

54), a partir de Bw, até a profundidade de 70cm. O Bt é mais evidente que 

em L5 e isto deve estar associado ao maior número de ciclos com 

umedecimento com saturação e secagem na posição de sopé da vertente. 

Lobo 6: Solo profundo com drenagem boa a moderada, sem 

evidências de estratificação e com feições que indicam \.Da pedogênese 

mais desenvolvida do que se esperava para a posição que ocupa na paisagem 

( lomba ou dique marginal). Alteração de minerais primários ( Figura 55), 

hidr010C>rf isl!K), bioturbação e argiluviação ( Figura 56) são evidentes no 

perfil. 
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a) 

b) 

Figura 44. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 1, horizonte Bw 

( 130-137cm). Trama grânica e plasma isótico. Fotomicrografias sob luz 

polarizada em um plano (a) e oom nicóis cruzados (b). (38x). 
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Figura 45. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 2, horizonte AB. 

Trama porfirica e grãos com grau de seleç&> inferior ao perfil Lobo 

1. Fotomicrograf ia sob luz polarizada em um plano ( 38x} .
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Figura 46. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 2, horizonte Bw2 

(120-128an). Trama granóidica localmente porfirica. Fotomicrografia 

sob luz polarizada em um plano ( 38x} . 
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a) 

b) 

Figura 47. Toposseq(l@ncia da fazenda do Lobo. Perfil 3, horizonte A. 

Trama gefúrica e grãos com grau de seleção Dllito baixo. 

Fotomicrografias sob luz polarizada em um plano (a) e com nicóis 

cruzados ( b) • ( 38x) . 
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Figura 48. Toposseqüância da fazenda do Lobo. Perfil 3, horizonte 

Bt(110-118cm). Detalhe de ferriargilãs de iluviação. Fotomicrografia 

sob luz polarizada com nicóis cruzados (150x). 
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Figura 49. Toposseqüância da fazenda do Lobo. Perfil 4, horizonte Bt 

( 64-72cm) . Trama porf irica com tendência granóidica e com 

ferriargilãs. Fotomicrografia sob luz polarizada em um plano (38x). 
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Figura 50. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 4, horizonte Bt 

( 64-72cm). Detalhe dos ferrriargilãs em fotomicrograf ia sob luz 

polarizada com os nicóis cruzados ( 150x) . 
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a) 

b) 

Figura 51. Toposseq(iência da fazenda do Lolx>. Perfil 4, horizonte Bw 

(110-118cm). Trama granóidica com plasma isótico. Fotomicrografias sob 

luz polarizada em um plano (a) e com nicóis cruzados { b) • ( 38x) . 
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a) 

b) 

Figura 52. Toposseqilência da fazenda do Lobo. Perfil 5, horizonte Bw 

(95-103cm). Trama granóidica, plasma isótico e ausência de minerais 

primários intel'I\P8rizáveis. Fotomicrografias sob luz polarizada em um 

plano {a) e com_nicóis cruzados (b). {38x). 
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a) 

b) 

Figura 53. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 5, horizonte Bt 

( 52-60cm). Trama porfirica aparentemente formada por coalescência de 

microagregados provocada pela argiluviação. Fotomicrografias sob luz 

polarizada em um plano (a) e com nicóis cruzados (b). (38x). 
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Figura 54. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 5, horizonte Bt 

(52-60cm}. Detalhe de ferriargilãs de iluviação. Fotomicrografia sob 

luz polarizada e com nicóis cruzados ( 150x) . 
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a) 

b} 

Figura 55. Toposseqüência da fazenda do Lobo. Perfil 6, horizonte BA
{37-52cm). Trama quitônica localmente gef\kica. Ao centro, detalhe de 

grão de feldspato em estágio avançado de interrperismo. 

Fotomicrografias sob luz polarizada em 1.1n plano (a) e com os nicóis 

cruzados (b). (150x). 
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a) 

b} 

Figura 56. Toposseqüincia da fazenda do Lobo. Perfil 6, horizonte Bi2 
(135-143cm). Domínio porfírico com grande quantidade de ferriargilãs 

de iluviação. Fotomicrografias sob luz polarizada em \.ln plano (a) e 

com os nicóis cruzados ( b) . ( 38x) . 
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4.4.4. Mineralogia da fração argila. 

Os difratogramas da fração argila das tres toposseqüências são 

apresentados no apêndice 5. 

4.4.4.1. T�ia do Morro Grande. 

Os difratogramas da fração argila dos perfis localizados no 

topo, mostraram uma idêntica mineralogia . São solos cauliniticos com 

presença de gibbsita e de vermiculita com hidroxi nas entrecamadas, ou 

simplesmente VHE (FONTES, 1990 L esta última em menor proporção. A partir 

de 8 metros de profundidade, na camada de rocha alterada (provavelmente 

siltitos do Ptt), atingida pela tradagem profunda realizada no perfil 3b, 

surge o pico ao redor de 1,0 nm correspondente às micas, supostamente 

ilita, além da caulinita e pouca gibbsita. 

A partir do perfil 4, a mineralogia se m::xtifica ligeiramente, 

com o surgimento de ilita no horizonte Bt desse solo. A ocorrência de 

ilita aumenta gradativamente em direção ao sopé, sendo que o perfil 6 tem 

mineralogia mista entre 2: 1 ( ili ta) e 1: 1 (caulinita) , com pequena 

participação de gibbsita e de vermiculita. 

A participação crescente das micas a partir do ombro da vertente 

em direção ao sopé, foi percebida na fração areia através do exame 

micrQll'K)rf ológico e na fração argila pela difração de raios X. Tal 

evidência, associada ao fato de ocorrer mica somente após 8m de 

profundidade, no topo da vertente ao se atingir a alteração do substrato 

rochoso, apoiam a hipótese de mudança de material de origem a partir da 

meia encosta da vertente correspondente à superficie II. 

4.4.4.2. Toposseqüência do També. 

Perfis 1 e 2: solos caulinitices com presença de ilita, de 

interestratificados ilita-vermiculita e de gibbsita. No perfil 2 há um 
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ligeiro aumento na intensidade do pico da ilita. A partir do perfil 3 a 

mineralogia é semelhante a 1 e 2, porém começa a haver participação de 

vermiculita, que é mais evidente nos perfis 5 e 6 na várzea. 

4.4.4.3. Toposseqüência do Lobo. 

Mineralogia dos perfis 1, 2, 3 e 4 é semelhante a dos perfis que 

ocupam o topo do Morro Grande ( latossolos): solos cauliniticos com 

gibbsita e presença de vermiculita com hidroxi entre camadas (VHE). Na 

amostra da alterita do diamictito arenoso do CPi, situada logo abaixo da 

cobertura vermelha no 11 e a 8 metros de profundidade, surgiu o pico de 

1,0 nm diagnóstico da mica, mineral não identificado em nenhum dos solos 

em questão. O mesmo ocorreu no perfil L4, onde a amostragem feita a 8,5 

metros atingiu a alterita e mostrou a presença de mica, não sendo 

constatada a VHE. 

Apenas no horizonte B (amostra de 70-150cm) do perfil 5 foi 

constatada a presença de mica em pequena quantidade, somando-se à 

caulinita, gibbsita e VHE. Na alterita desse perfil, atingida a 5m, a 

mineralogia da argila é caulinitica com boa presença de ilita e pequena 

quantidade de gibbsita. Esta mineralogia é a dos solos derivados dos 

sedimentos do CPi na toposseqüência do També. 

No perfil L6, localizado no dique marginal, a caulinita 

predomina seguida da ilita e com presença de vermiculita e com pequenas 

quantidades de gibssita. 

A mineralogia das argilas da Toposseqüência do Lobo, apoia a 

ideia de que os solos dali foram formados por retrabalhamentos sucessivos 

a partir da cobertura argilosa da superficie I. A presença de VHE apenas 

nos solos da superficie I e na toposseqüência em questão, sugerem que este 

mineral é um bom marcador do material de origem dos solos da fazenda do 

Lobo. 

De maneira geral, os solos mais int8ffl)erizados estão nas 

superficies mais antigas I $ II. Quando isto não ocorre, a exenplo da 

toposseqüência do Lobo, o material de origem dos solos é o produto de 
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retrabalhamento do material do pedissedimento da superfície I, que foi 

redepositado e reafeiçoado durante a elaboração da superfície IV. Os solos 

com mineralogia mais ativa são aqueles associados à superf icies mais 

jovens ( IV e V} e derivados de materiais que continham minerais primários 

inte:mperizáveis (mica e/ou feldspatos) e/ou os próprios argilominerais com 

estrutura 2: 1. Tendência semelhante foi observada por LôBO ( 1984) em local 

próximo da área de estudo, em solos derivados de sedimentos arenosos da 

formação Rio Claro e de diabásio. 

4. 5. Dinâmica atual da peàogênese.

4.5.1. Toposseqüência do it:>rro Grande 

A gênese dos microagregados dos latossolos parece ser COil\Plexa 

e provavelmente deve ter havido mais de um processo de formação que possa 

explicar este tipo de agregados, o que está de acordo com o que sugerem 

STOOPS & BUOL (1985). Nas descrições micromorfológicas ficou evidente o 

processo de microestruturação descrito por MULLER (1977} , dando origem 

aos microagregados a partir da microfissuração da trama do material de 

origem argiloso. Agregados zoogenéticos também foram descritos 

apresentando as características descritas por MIKLOS (1993). outros 

microagregados não atendem aos requisitos que este autor apresenta para 

justificar a origem biológica, ressaltando-se a presença de 

microagregados com esqueleto pouco triado, com partículas superiores a 

100 um, e a forma esférica também comum. 

o horizonte BA apresenta agregados poliédricos centimétricos,

cuja forma sugere conterem um e�cotamento de microagregados. Este 

e�cotamento seria favorecido pela maior atividade biológica nos 

horizontes mais próxiros da superfície, e também pelo maior número de 

ciclos com tunidecimento com sàturação e posterior secamento dessa zona, 

promovendo deformações mecânicas que aumentariam o tamanho dos agregados 

(MONIZ & BUOL, 1982). Por outro lado no mesmo horizonte foram descritas 

zonas de enfraquecimento da estrutura poliédrica, formando microestrias 
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que sugerem a individualização do agregado em diversos micronódulos. Assim 

o mecanisoo de adensamento do horizonte BA nos latossolos argilosos

estudados, parece estar em situação de equilíbrio, não sendo provável que, 

com o passar do tenp:,, os agregados aumentem de tamanho e densidade 

abaixo deste horizonte, pelo menos na posição de topo das vertentes. 

A passagem lateral de Bw para Bt, parece seguir o seguinte 

mecanisoo: adensamento devido, a ação mecânica do fluxo lateral de água 

(MONIZ & BUOL, 1982), mudança das condições para o caminhamento da água 

que o faz de forma concentrada nas paredes dos agregados poliédricos 

favorecendo o transporte de argilas (CASTRO, 1989); argiluviação com 

posterior obstrução parcial de porosidade levando a hidromorfisroc> 

temporário que por sua vez promove a remoção do ferro o que facilita ainda 

mais a argiluviação (LEPSCH et al. 1977b; QUEIROZ NETO et al. 1981); na 

transição entre A e Bt, ocorre coalescência cavitária, o que caracteriza 

depleção tanto mecânica como química (CASTRO, 1989). 

A partir da meia encosta, o reoonte biológico (MIKL6S, 1993) 

seria responsável pela mistura de materiais da cobertura neocenozóica 

argilosa com os sedimentos do Ptt aos quais, no local, estão diretamente 

superpostos. 

No sopé a pedogênese ocorre sob hidromorfisro de grau JOOderado 

e diretamente sobre os siltitos do Ptt, sendo que o gradiente textural 

observado foi formado pela ação conjunta do coluvionamento e os processos 

de argiluviação e degradação de argila em condições de hidromorfisroc>, 

processo este denominado de ferrólise por BRINI<MAN (1969-1970). 

O incremento gradativo da saturação por bases (V%) a partir do 

terço médio até o sopé, ·deve estar relacionado ao aumento gradual da 

contribuição dos siltitos carbonáticos da formação Tatui, observados no 

local, como material de origem dos solos. A formação de agregados 

prismáticos de grau forte com superfícies de compressão no Bt dos solos 

do sopé· se deve à mineralogia das argilas, passiveis de expansão, 

provavelmente lito-herdadas do Ptt. 
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4. 5. 2. Toposseqüência do Taà:>é.

A pedogênese na toposseqüência do També tem características bem 

diferentes em cada posição, dado o fato de que lá ocorrem solos profundos 

derivados de um colúvio espesso (topo e ombro), solos profundos do arenito 

CPi + colúvio (meia encosta), solos rasos derivados de arenitos finos do 

CPi com influência de colúvios (meia encosta), e solos profundos derivados 

de sedimentos aluviais relativamente recentes. 

No topo plano a cobertura pédica parece ter sofrido grande 

homogeneização durante longo tempo, com características de latossolo como 

pequeno gradiente textura! e isotropismo do plasma ( SANTOS et al. , 1991) 

no horizonte B. Aparentemente essa cobertura sofreu algum desequilíbrio 

que proporcionou o inicio da argiluviação, dando origem às lamelas, 

através do mecanismo de peneiramento como sugerem ROBINSON & RICH (1960) 

e DIJKERMAN et al. (1967). A espessura crescente das lamelas até o topo 

do Bt e a formação progressiva do horizonte E mais arenoso, sugerem a 

degradação das lamelas por processos de hidromorfismo (KEMP & MCINTOSH, 

1989} , o que é corroborado pela presença de feições de hidromorf ismo e de 

depleção química nas lamelas. 

Como BERG (1983) e BOND(1986) sugerem, a formação das lamelas 

pode ter tido inicio há relativamente pouco terrp:, pois o processo de 

migração de argilas com consequente aparecimento de lamelas pode ser 

obtido rapidamente em condições de laboratório em solos arenosos. um

possível desequilibrio físico-químico da reação do solo provocado pela 

retirada da cobertura vegetal nativa, poderia ter dado inicio ao processo 

de argiluviação. Por outro lado, observou-se que este processo chegou a 

grande profundidade no perfil 1, atingindo mais de 2m, e parece ter sido 

também o responsável pela formação de elevado gradiente textural no perfil 

2, o que leva a supor que as lamelas do perfil 1 e 2 não devem ter sido 

formadas apenas após o início do período de desmatamento com a 

colonização européia do local, exigindo um telll)O maior de ação do 

processo em questão. Nes�e perfil ocorre também influência do 

coluvionamento superficial na formação do gradiente textura!. 
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A partir do terço médio da encosta, a superficie IV mostra 

solos rasos derivados das rochas do CPi (siltitos e arenitos finos), com 

pedogênese incipiente e com certa mistura de material (colúvio 

superficial). A alteração da rocha nessa posição se dá em condições de 

hidromorfismo parcial, o que é evidenciado pela ferruginização das 

litorreliquias. Argiluviação é incipiente e J(lais evidente na interfa�e 

rocha-solo, podendo tal fato estar relacionado à maior facilidade que as 

argilas têm para migrar quando são recem formadas ou liberadas da rocha 

pela ação do intemperismo (REBERTUS & BUOL, 1985). Foi verificada a ação 

da mesofauna na pedoturbação e homogeneização do solo até 60cm. 

No sopé da vertente a pedogênese se dá sobre remanescente de 

nível de terraço anterior ao atual (várzea) e os diferentes estratos são 

marcados por diferenças na mineralogia das areias. Aparentemente a 

bioturbação não teve conpetência e/ou tefli)O para redistribuir a fração 

grosseira de maneira homogênea. Argiluviação e coluvionamento explicam o 

gradiente textural do solo argiloso assentado sobre arenito grosseiro. 

No nível de baixo terraço ou várzea atual, a pedogênese é 

bastante avançada, concordando com as observações de DEMATTt & HOLOWAYCHUK 

(1977) e de LôBO (1984) para a região, com horizonte B textural bem 

desenvolvido a partir de intensa argiluviação, e tênue influência do 

hidromorfismo na base dos perfis, que aumenta significativamente abaixo 

dos 2m de profundidade. Por correlação com·os trabalhos que dataram os 

níveis de baixos terraços no Brasil SUdeste (TURCO et al., 1988), infere

se que a idade desses podzólicos deve ser entre 5000 e 18. 000 anos. 

Diferentemente de COLLINS & LARNEY ( 1983), que atribuem aos processos 

pedogenéticos apenas fllllção de horizontização, foi possível verificar 

também a grande inportância da argiluviação associada a bioturbação na 

homogeneização da textura do solo. 

4.5.3. ToposseqüAncia do Lobo. 

o latossolo que ocupa a posição de topo (L1) se assemelha em

suas características aos demais estudados na superficie I. Difere apenas 
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na quantidade de grãos que possui, sendo ligeiramente mais arenoso porém 

com a mesma morfoscopia dos demais. O estudo estratigráfico da 

topossequência (item 4.7.) mostrou que, embora não haja ligação direta 

entre a superf icie I do Morro Grande com o topo quase plano da 

toJX)sseqüência do Lobo, a hipótese mais provável é que o material de 

origem desse latossolo seja mesmo o pedissedimento correspondente ao Pdl 

( ou P3) , que é a cobertura argilosa cenozóica ( CC) . 

outra hipótese menos provável seria que esse topo seria 

remanescente da superf icie II ( ? ) e não da I. Estando assentado sobre 

diamictitos arenosos da formação Itararé, o latossolo seria originado a 

partir de material retrabalhado da superficie I (cobertura cenozóica), que 

já poderia ter caracteristicas latossólicas quando depositado. 

Num bloco baixo de falhamento nas imediações do topo do Lobo, 

foi constatada a presença de um estrato de 20m de espessura, de arenitos 

com estratificação cruzada assentados diretamente sobre o diamictito 

arenoso. Isto afasta a JX)ssibilidade do latossolo muito argiloso ter sido 

formado JX)r alteração 11in situ" de rochas do CPL 

A partir do ombro da vertente o Bw passa a sofrer o adensamento 

progressivo de cima para baixo, devido a ação do fluxo lateral de água 

(MONIZ & BUOL, 1982), gerando um horizonte B com agregados maiores mas 

ainda sem os cutãs de argiluviação necessários para caracterizar um Bt 

{L2). 

Ainda no terço inicial da encosta, o perfil L3 mostra-se com 

textura média e com horizonte Bt bem definido sem praticamente mostrar 

características latossólicas. As evidências sugerem tratar-se de solo 

podzólico formado a partir de nível antigo ·de terraço do Piracicaba, 

provavelmente contell\P()rãneo à formação da superf icie III {pedimento P2). 

O horizonte Bt é ai formado por argiluviação e mecanismos hidromórficos 

de degradação do topo do Bt (E.U.A., 1975; CASTRO, 1989). 

Os dois terços seguintes da vertente, meia encosta e sopé, 

mostram solos derivados do retrabalhamento da cobertura latossólica de 

toJX), dos depósitos do nível elevado de terraço e das eventuais 

alterações residuais dos arenitos do CPi, todos depositados nas sucessivas 
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superfícies de erosão criadas na evolução do vale (L4 e L5). As 

características latossólicas presentes até o sopé da vertente seriam 

herdadas dos ciclos pedogenéticos anteriores. o aumento gradativo do 

desenvolvimento do horizonte Bt vertente abaixo, roostra a influência da 

dinâmica da água na vertente nesses materiais latossólicos que estão em 

desequilíbrio. 

A pedogênese observada nos depósitos-do dique marginal demonstra 

que as condições climáticas favorecem não só a atividade biológica ao 

longo do ano como as reações de intenperismo e a translocação de argila, 

dando lugar rapidamente a um solo com características suficientes para a 

denominação cambissolo, sendo que os solos aluviais propriamente ditos, 

foram confinados aos depósitos mais recentes sob influência antrópica, os 

chamados depósitos tecnogênicos, (OLIVEIRA et al., 1992), que foram 

melhor identificados na área em algumas várzeas do Ribeirão Tijuco Preto 

e nas vias de drenagem entulhadas de algumas bacias hidrográficas de 

primeira ordem. 

4. 6. Temências de alguns atributos do solo na crono-litosseqí.iência

estabelecida pelas superfícies geouórficas e estratigrafia local. 

os testes de comparação de médias rostraram resultados que 

indicam nítidas tendências para alguns atributos e variação sem correla

ção com a posição na paisagem para outros. O pH em água e em KCl e o 

teor de matéria orgânica, tanto na camada superficial C010C> na 

subsuperf icial, não rostraram ser apenas tempo-dependentes, havendo a 

possibilidade de outros fatores es;arem ifluenciando sua distribuição. 

Por outro lado, teor de sódio trocável, valor S ( soma de 

bases) , V% ( saturação por bases) e m% ( saturação por alumínio) rostraram 

nítida dependência da posição que ocupam na paisagem. Na+ e V% aumentam 

gradativamente da superfície I até a superfície V, ocorrendo o oposto com 

o valor m% (Figura 57). Tais resultados rostram que quanto mais recente

é a superf icie menos lixi viado é o solo. os valores ligeiramente

inferiores de V% e m% observados para a superfície IV em corrparação com
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a II, podem ser explicados pela pobreza do próprio material de origem 

da maior parte dos solos na superfície IV ( arenitos do CPi sem cimentação 

carbonática), pela posição dos solos da superfície II (maior parte é 

meia-encosta com aporte de bases por fluxo lateral) e porque parte da

superfície II contém solos de siltitos com níveis carbonáticos do Ftts. 

Utilizada largamente como índice do grau de , intenperismo de 

solos, a razão silte/argila mostrou ser dependente da posição que o solo 

ocupa na paisagem, sendo estatisticamente diferente entre as diferentes 

superfícies e com tendência a atnnentar no sentido da superfície mais 

velha para a mais recente (Figura 57).

Os resultados obtidos para os atributos químicos e para a razão 

silte/argila corroboram a hipótese da cronosseqüência estabelecida para 

as diferentes superfícies geomórficas. Tendências semelhantes foram 

encontradas por diversos autores que conq;>artimentaram o relevo em 

superfícies geomórficas às quais atribuíram idades diferentes (RUHE, 1956;

DANIELS et al. 1970; LEPSCH, 1977; TYLER et al. 1978; LOBO, 1984). 
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Figura 57. Teste de �ação de médias ( Tukey 95%) de alguns atributos 

do solo entre superfícies geom:Srficas (cálculos no apêndice 6). 
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4.7. Relações solo-geoaorfologia-estratigrafia. 

Embora não tenha sido possível encontrar em toda a paisagem os 

depósitos correlativos de cada fase erosiva, o que põe no condicional a 

interpretação geoJOOrfológica (ROSS, 1991), os depósitos superficiais, 

cascalheiras e formas em patamares ou topos planos, apresentam uma 

distribuição tal que há uma forte correlação com a interpretação dada 

para a evolução da paisagem encontrada nos trabalhos de Bigarella e sua 

equipe (BIGARELLA et al. 1965 a e b; BIGARELLA & MOUSINHO, 1965) e de 

PENTEADO ( 1969). A baixa sismicidade natural durante o quaternário {MELO 

& PONÇANO, 1983) deve ter preservado as formas mais antigas, uma vez que 

não se observaram anomalias de grande porte na distribuição dos solos que 

pudessem ser atribuidas à tectônica ressurgente (HASUI, 1990). 

A compartimentação do relevo em cinco superfícies geomórficas 

distintas, concorda com o trabalho de LEPSCH ( 1977), que utilizou o mesmo 

conceito de superfície e critérios de separação destas, numa área do 

Planalto ocidental Paulista, embora haja pequenas diferenças entre as 

características fisiográficas na superfície III. Nesse trabalho a linha 

de raciocínio utilizada na interpretação para a origem dessas 

superfícies também concorda com o nooelo de BIGARELLA et al. ( 1965), que 

se baseia na alternância climática ocorrida durante o quaternário. 

Seguindo a mesma metodologia de DANIELS et al. (1971) usada no 

trabalho de LEPSCH (1977) e no presente trabalho, LôBO (1984) separou seis 

superfícies geom6rficas numa área a 15Km de distância da área em estudo. 

o autor separou o topo quase plano do divisor de águas entre o rio

Piracicaba e o ribeirão Piracicamirim em duas superfícies, razão pela qual

o rodelo tem uma superfície a mais. Embora a numeração das superfícies não

concorde com o presente trabalho, ambos apresentam segmentos de vertente

semelhantes, havendo ainda a provável participação de controle estrutural

num dos terraços descrito como superfície V, onde um bloco falhado de

diabásio controla a forma da superfície, o que diminuiria o número de

superfícies para 5.
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Tanto LEPSCH (1977) cono LôBO (1984) identificaram solos com B

latossólico nas superfícies mais antigas, estando os solos com B textural

nas superfícies intermediárias e os solos menos desenvolvidos nas

superfícies mais jovens.

Com a sobreposição dos mapas de superfícies geomórficas (Figura

15) e o de solos ( Figura 17) , feita com o programa GMAP para

micrOCOJIPltadores, foi possível elaborar o Tabela 4.

Tabela 4. Area de ocorrência dos solos, das superfícies geonórficas

e sobreposição entre solos e superfícies. 

Superf. LE PI Plll, PV1 PV2 PV3 Li PV5 G 

Geoaorf. ' 1 (ba) 

I 4(90) 0.5{12) 0.1(2) -

II 1(18) 2(52) o. 5(12) o. 5(10) -

III 0.1(2) 3(60) 1. 5(33) - 0.2(4) 

IV 0.1(1) 1(23) 0.2(5) 20(480) 3(66) 14(333) 18(414) 2(38) 

V 0.2(4) 3(66) 1(18) 5(106) 19(447) 0.3(7) 

Total 5(111) 4(91) 3(67) 25(579) 4(86) 20(449) 37(865) 2(45) 

Latossolos e superfície I rostraram grande correlação. Pequenas 

ocorrências deste tipo de solo fora desta superfície, somente foi notada 

na transição para a superfície II e, de IOOdo particular, no topo da 

toposseqüência da fazenda do Lobo (Figura 17 , toposseqüência III), ·que 

é segmento classificado C0100 remanescente da superfície I, porém com 

dúvida. 

Os podzólicos vermelho-escuros de textura argilosa, margeiam os 

LE, razão pela qual estão correlacionados com a superf icie II . As 

ocorrências de PEL atribuidas à supef icie IV, tem lugar na fazenda do 

Lobo e fazenda Santa Fé ( área vizinha à fazenda do Lobo) . De maneira 

geral, a relação entre LE e o surgimento dos PE, deve estar ligada ao 

0.5(9) 

1(18) 

1(27) 
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entalhamento do depósito vermelho argiloso correlativo da formação da 

superfície I, seu retrabalhamento e à mudança da dinâmica da água no solo, 

favorecendo a formação de horizonte Bt ou a transformação de Bw em Bt. 

PVl e PV3, são lll'lidades de solos desenvolvidos dos sedimentos 

do CPi, ou do produto de intefl\P8risoo prévio destas rochas com posterior 

retrabalhamento. PVl são os solos mais profundos e mais desenvolvidos e 

estão correlacionados com as ocorrências da superfície III nos domfnios 

dos sedimentos do CPi e principalmente com a superfície IV, onde são 

menos profundos e com maior relação textura! do que em III {Figura 58). 

PV3 é urna lll'lidade de mapeamento que inclua solos semelhantes aos PVl 

menos profundos e solos rasos. ocorre tipicamente na superfície IV, nas 

partes mais decli vosas, onde são comuns sulcos de erosão e voçorocas 

(Figura 58}. Parte de PV3 inclue-se na superfície V, que foi 

interpretada corro a mais recente. Depósitos de encosta, aqui chamados de 

colúvios, formados provavelmente durante a elaboração da superfície IV, 

são freqüentes e, quando presentes, contribuem para para a formação do 

gradiente textural dos solos dessa superfície. 
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Figura 58. Vista aérea da Fazenda També. Predomínio da superficie IV, 

ocupada por podzólicos {PV1 e PV3}, com ocorrência maior de litólicos 

nas partes mais declivosas e/ ou próximas das escarpas. SUlcos de 

erosão e ravinas são frequentes. 

t na superf icie V e nas colinas mais próximas às áreas 

escarpadas da superficie IV, que ocorrem os solos mais rasos (Li). A 

presença dos Li na superficie IV em área considerável e associados a 

podzólicos pouco profundos, poderia ser explicada pelo reafeiçoamento que 

a superficie IV provocou, estando hoje os solos mais rasos nas porções da 

paisagem que foram mais erodidas antes ou por ocasião da formação da 

superficie IV. A erosão teria removido o manto alterado expondo a rocha 

nessas áreas e, posteriormente, a superf icie IV afeiçoaria o relevo para 

a forma anterior à conformação atual, esta última provocada pelo 

entalhamento que deu origem à superfície V. 
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Cambissolos substrato sedimentos aluviais ocorrem apenas nos 

diques marginais do Rio Piracicaba, compartimento do relevo classificado 

como superficie IV. Nas várzeas do rio Piracicaba (superficie IV), ocorrem 

podzólicos vermelho-amarelos textura média/argilosa, fase moderadamente 

drenados. solos hidromórf icos ocorrem em pequena proporção na área de 

estudo e estão correlacionados às margens dos cursos d'agua meandrantes 

( córregos e ribeirões) classificados corno fase deposicional da superficie 

V e algumas posições de sopé da superfície IV. 

De maneira geral, as condições climáticas atuais favorecem a 

argiluviação, pois há periodos úmidos e periodos secos que garantem o 

fluxo periódico de água necessário para que as argilas se transloquem e 

se depositem ( ESWARAN & SYS, 1979) . Isso aliado às condições f isico

quimicas favoráveis à dispersão, explica a predominância de solos com B 

textural e com evidências desse processo na superf icie IV. A continuidade 

desse processo, e preferencialmente na parte mais próxima da superficie 

do perfil, leva a uma diminuição da porosidade do topo do Bt. A partir 

dai, aumenta a possibilidade de existirem periodos de encharcamento 

tenv;x:,rário dessa zona levando, consequentemente, aos processos de depleção 

quimica das argilas em ambiente hidrom6rfico, o que em intensidade 

variável, contribui para o aumento do gradiente textural desses solos. 

Na superficie I não ocorre argiluviação lX)is no material 

latossólico as particulas de argila estão formando um enpacotarnento com 

óxidos, dando-lhes grande estabilidade ( SANTOS et al. 1989) , o que, 

segundo NETTLETON et al. ( 1987) , é uma das condições que imPede a 

ocorrência de argiluviação. A formação desses enpacotamentos dentro dos 

microagregados que dominam o horizonte B desses solos aparentemente tem 

origem diversa e, uma vez que ocorrem na superficie mais antiga ou em 

depósitos correlativos dos latossolos, pressupõe-se que foi necessário 

muito tenv;x:, para se formar. sendo a superf icie I correlata ao Pd1, o tenpo 

de formação desses latosolos deve ultrapassar o periodo de um milhão de 

anos (BIGARELLA et al. 1965; PENTEADO, 1969; MELO & PONÇANO, 1984). 

LEPSCH et al. (1977b), CHAUVEL et al. (1978), ALLEN & FANING 

(1983), STOOPS & BUOL {1985), SANTOS et al. (1989), SANTOS et al. (1991), 
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BOULET et al. (1992), PELLERIN & QUEIROZ NETO (1992), e VIDAL TORRADO & 

LEPSCH (1993) entre outros, identificam a presença de plasma isótico ou 

contextura-b indiferenciada (BULLOCK et al. , 1985) e de microagregados 

dominando o Bw, caracteristicas ambas de latossolos, sempre em materiais 

muito intenperizados e ocupando as posições mais elevadas e antigas da 

paisagem, atribuindo a esses solos longo teJI\PO de gênese, o que corrobora 

as observações aqui apresentadas a respeito do teIIP) de formação desses 

solos. 

4.8. Coosiderações finais. 

Durante a execução deste trabalho procurou-se dar ênfase às 

informações provenientes do exame da paisagem, observando-se as formas do 

relevo, os depósitos superficiais, a litoestratigraf ia local com suas 

feições tectônicas e principalmente estudando o solo em diferentes 

escalas de observação. As informações obtidas em laboratório, permitiram 

corroborar ou não as diferentes hipóteses a respeito de como a paisagem 

evoluiu e evolue, com anostragens selecionadas após o exame da 

geomorfologia, da estratigrafia e dos solos. A interpretação dos dados de 

laboratório, especialmente os da micronorfologia e da mineralogia dos 

solos, só foi possível devido à compreensão das relações entre os solos, 

as formas do relevo e sua origem e a geologia local, graças ao intensivo 

trabalho de caJl\PC) realizado. 

Tal procedimento está de acordo com o que preconizam DANIELS 

(1988), BICKI & TANDARICH (1989) e JACOB & NORDT (1991), autores para os 

quais as pesquisas de pedologia tem preterido o trabalho de caIIP) · em 

detrimento de um grande número de determinações no laboratório. A 

estratégia de se usarem poucas determinações de laboratório foi baseada 

nas ideias desses autores e também na restrição de que existe no Brasil 

para o uso de técnicas para a investigação de ultràdetalhe. Por outro 

lado, a falta de investigações ultramicroscópicas ou da fluorescência de 

raios X, métodos que certamente complementariam a conprovação ou não das 

hipóteses de trabalho, não foi considerada in-prescindivel para a 



151 

COl1i)reensão das relações solo-estratigraf ia-geomorfologia, lDnêl vez que o 

conj1.mto de evidências observadas no caq;:,o e no laboratório, convergem no 

sentido de apoiar o modelo pressuposto no inicio do trabalho. 

Exenplo do que pretende-se dizer no parágrafo anterior é a 

questão da aloctonia ou autoctonia do latossolo vermelho-escuro que ocupa 

os topos planos mais altos da paisagem. Nesse caso a granulometria da 

fração areia é semelhante nos diferentes perfis observados até vários 

metros de profundidade (Figura 10); o teor de ferro e titânio decrescem 

gradualmente a medida que aumenta a distância do grande "sill", próximo 

5Km da área; a granulometria das areias muda bruscamente a partir do 

saprolito da rocha (Figura 11). Essas evidências sugerem que se trata de 

material retrabalhado dos sedimentos pelfticos do Pi e/ou Ptts com mistura 

com o diabásio e depósi tado nos respectivos topos. Entretanto, a 

evidência mais forte para tal conclusão foi a observação dos afloramentos 

rochosos e identificação da litologia, permitindo concluir que a 

cobertura argilosa e vermelha se assenta sobre rochas as mah� diversas, 

inclusive sobre aquelas que não teriam como resultar em Lolos assim, de 

onde se concluiu que se trata de uma cober�ura neocenozóica pedimentar, 

sem relação direta com a rocha �jacente, comprovando sua natureza 

alóctone. 

outros exemplo� poderiam ser citados como é o caso da 

interpreta, .. ão dada para as cascalheiras enterradas na toposseqüência do 

Lobo, t. que foram interpretados como terraços reafeiçoados sucessivamente, 

onde hoje só é possível reconhecer sua estrutura interna (BIGARELLA & 

MOUSINHO, 1965b) . A partir da compreensão da evolução do vale foi 

possivel identificar o material de origem dos solos da toposseqüência do 

Lobo e de suas caracteristicas latossólicas. 

O exercício feito neste trabalho, de procurar compreender as 

relações entre o solo, o seu material de origem e a paisagem em que se 

insere, como recomendam Ab' SABER ( 1966) , DANIELS ( 1988) , BIRKELAND ( 1990) 

e GERRARD ( 1992, 1993), permitiu um entendimento bastante razoável de como 

os solos são, como se distribuem e as causas dessa distribuição, numa área 

aparentemente muito complexa na Depressão Periférica Paulista. 



5. CClfCLUSÕES.

1) A correlação dos depósitos superficiais e das formas do

relevo encontrados na área de estudo com o trabalho de PENTEADO (1976), 

induziu ao uso do nooelo preconizado por BIGARELLA et al. ( 1965), onde as 

alternâncias climáticas ocorridas durante o quaternário teriam sido as 

responsáveis pela morf ogênese em condições rm.rito distintas em cada fase. 

Tal modelo combinado com as ideias de Ruhe (RUHE et al. 1967) de recuo 

de vertentes e as de DARLYMPLE et al. (1968) no controle dos processos 

operantes em cada segmento das vertentes, permitiu a interpretação da 

evolução do relevo local e, consequentemente, a interpretação do material 

de origem dos solos e da pedogênese. 

2) A superfície I , representada na área por um platô que ocupa

as posições mais elevadas da paisagem, foi interpretada corno um 

remanescente da superf icie mais antiga do local, e se assenta sobre 

latossolos vermelho-escuros de textura argilosa a muito argilosa. Tal 

superfície se correlaciona com superfície Rio Claro (pediplano Pdl), do 

pleistoceno médio, e originou-se durante longa fase semiárida que deu 

origem ao pedissedimento { cobertura cenozóica-CC) sobre o qual se assenta 

e que é o material de origem dos latossolos no local. Através da 

comparação de diferentes ocorrências da CC, foi possível conprovar sua 

natureza alóctone, apoiando a hipótese do pedissedimento. O material fonte 

para os sedimentos vermelhos e argilosos da CC, devem ter sido os produtos 

de alteração das rochas das formações Irati e Tatui superior, com 

contribuição variável de diabásio. 

3) A superf icie II, é mais jovem que I e provavelmente se

originou após mudança climática para ambiente mais úmido, o que favoreceu 

o entalhamento do pedissedimento da I. A superfície III, não está

diretamente articulada com a II, mas provavelmente é mais recente e 
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vestigial de uma fase de semiaridez menos intensa que a que deu origem à 

superf icie I, mas que provocou intenso processo de erosão areolar com 

recuo das vertentes e formação de depósitos e superficies pedimentares 

(P2) e niveis intermediários de terraços pedimentados. Remanescentes e 

vestígios reafeiçoados dessa fase são encontrados nas colinas 

intermediárias do vale. O entalhamento das superficies III, II e I, e de 

outras que possam eventualmente ter existido e não deixaram remanescentes, 

promoveu o surgimento da superfície IV. Trata-se de superfície erosional 

com segmentos deposicionais nos sopés e nos baixos terraços ( várzea 

atual) . Depósitos de encosta ( colúvios) foram frequentemente 

identificados nessa superficie. Com o processo atual de ravinamento e 

reentalhe fluvial surgiu a superfície V, que é a mais jovem de todas. 

4) A cronosseqüência estabelecida para as superfícies (I> II>

>III >IV >V), foi COJli)rovada pelos testes de cooparação de médias de

atributos dos solos, amostrados em cada superficie, que se correlacionam 

com o grau de intefli)erismo. A mineralogia da fração argila também segue 

essa tendência. 

5) A gênese dos microagregados dos latossolos é complexa e

provavelmente deve ter havido mais de um processo de formação que possa 

explicar este tipo de agregados. Nas descrições micronorfológicas ficou 

evidente o processso de microestruturação, onde a partir da 

microfissuração continua de um material denso argiloso se individualizam 

os microagregados. Agregados formados pela mesof auna do solo, também foram 

identificados. O longo tenp:> de formação desses solos, que deve ser da 

ordem de um milhão de anos devido à posição que ocupam na paisagem 

( superf icie I-Pdl), não permite esclarecer totalmente sua gênese, 

existindo apenas algumas evidências do que ocorreu. Microagregados que 

ocorrem nos PEL na superfície III e IV, foram interpretados COl'OC> herdados 

do retrabalhamento do material latossólico, já existente, ocorrido na 

evolução do vale. 

6) O tamanho maior de agregados no horizonte BA dos LE na

superf icie I, foi interpretado como sendo um enpacotamento de 

microagregados. Este errpacotamento é favorecido pela maior atividade da 
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mesofauna nas zonas mais próximas à superfície, e também pelo maior número 

de ciclos com umedecimento com saturação e posterior secamento dessa zona, 

promovendo deformações mecânicas que aumentariam o tamanho dos agregados. 

A presença de zonas de fraqueza em alguns desses agregados maiores, 

formando microestrias que evidenciam uma provável individualização futura 

em micronódulos, sugerem que o mecanisro de adensamento do horizonte BA 

dos latossolos argilosos estudados, está em equilíbrio, não sendo provável 

o avanço desse processo em profundidade na superfície I. Acerosidade

observada nesse horizonte no campo se deve principalmente a cutãs de 

estresse e de difusão. 

7) A passagem lateral de Bw para Bt parece seguir o seguinte

mecanisro: após o entalhamento da superfície I a dinâmica da água na 

vertente muda, propiciando o adensamento do manto latossólico, devido à 

ação mecânica do fluxo lateral de água, mudança das condições para o 

caminhamente da água, que o faz de forma concentrada nas paredes dos 

agregados poliédricos, favorecendo o transporte de argilas; argiluviação 

com posterior obstrução parcial da porosidade, levando a hidromorfismo 

tenporário, que, por sua vez promove a remoção do ferro, o que facilita 

ainda mais a argiluviação; a argiluviação ainda promove a ligação entre 

microagregados, favorecendo a formação de agregados maiores; na transição 

A/Bt ocorre coalescência cavitária, evidenciando tanto as perdas mecânicas 

como as químicas ( f errólise) aumentando o gradiente textural. A partir da 

meia encosta, o material de origem do solo deixa de ser o manto 

latossólico e passa gradativamente para os siltitos da formação Tatui, não 

tendo havido nessa posição a formação de B latossólico. 

8) A pedogênese nas colinas sobre o CPi (superfícies III, IV e

V) é marcadamente favorável à formação de solos com B textural.

Argiluviação está presente em todos os solos e precede os mecanisros de 

degradação do topo do Bt por hidromorf iSIOC> ( ferrólise). A formação de 

lamelas nos podzólicos mais desenvolvidos e originados dos arenitos do CPi 

ou de retrabalhamentos destes, dá-se a partir da argiluviação rítmica 

nesses solos de textm:a média, formando depósitos que irão dificultar a 

passagem futura de argilas dispersas mas não da água ("peneiramento"), 
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o que dará lugar a uma obstrução crescente da porosidade e,

consequentemente, são instaladas zonas de hidromorfismo com posterior 

degradação das argilas. A espessura crescente das lamelas de cima para 

baixo, é explicada pela degradação das argilas das bandas que primeiro se 

formaram. 

9) o gradiente textural dos solos da superficie IV é ainda

influericiado pelos colúvios superficiais evidenciados na área por linhas 

de pedras difusas e confirmados pela mineralogia da fração areia dos 

solos, que mostra minerais primários intemperizáveis ( feldspatos e/ou 

micas) abaixo do colúvio, no qual estão ausentes. 

10) Nas várzeas atuais, que foram classificadas como níveis de

baixos terraços (superfície IV) cuja formação antecede o entalhamento 

atual do vale ( superf icie V) , a pedogênese é bastante evoluída. O processo 

da argiluviação é muito intenso pois, encontra nos materiais desses 

terraços argilas com grande mobilidade, provavelmente devido à pouca 

associação natural que têm com ferro ( argilas aluviais) , à remoção deste 

com os processos de hidromorfismo telfi)Orário que ocorre nesse ambiente nas 

épocas mais úmidas do ano, e a presença de argilas com maior atividade 

( ili tas) . Essa argiluviação intensa, aliada à grande atividade biológica 

observada no local, promove uma homogeneização no teor de argila desses 

sedimentos e, posteriormente, é responsável pela horizontização do solo, 

formando horizonte B textural. 

11) A pedogênese observada nos depósitos do dique marginal 

demonstra que as condições climáticas favorecem não só a atividade 

biológica e a argiluviação, com:> também as reações de intenperisoo, dando 

lugar rapidamente a um horizonte Bonde os minerais primários estão se 

decoDi)Ondo, com agregados poliédricos centimétricos, cor hom.?gênea nós 

horizontes, porém ainda com alguma estratificação e sem gradiente 

textural, razão pela qual foi classificado C011D Cambissolo substrato 

sedimentos aluviais. A direção da pedogênese nesses solos é claramente 

para a formação de um podzólico vermelho-amarelo. 
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Apêndice 1. 

Fotografias aéreas da Area estudada. 
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Apêndice 2. 

Cálculos estatísticos segundo Folk & Nard. da distribuição 

granulométrica das areias. 



Pablo 
Arquivo de entrada TlMG 
Arquivo de aaida TlMG.OUT 
17-83-1993 16:09:07 
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------------------------------------------------------------------

Tl 0-25cm 

intervalo phi valor aba Xrel lcum 

-1.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 1.00 4 4 

1.00 a 2.00 4.00 16 20 
2.00 a 3.00 10.00 40 60 
3.00 a 4.30 10.00 40 100 

Interpretaoao do ,rafico (segundo Folk e Ward, 1957) : 
media ,rafica 2.688 
desvio pa.drao 0.826 
assimetria -0.173
curtose +1.016

aoderadamente selecionado 
assimetria negativa (grosseiros) 
aesoourtioo 

-------------------------------------------------------------------

Tl 130-160cm 

intervalo phi valor aba Xrel lcum 

-1.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 0.00 0 0 
1.00 a 2.00 3.00 17 17 
2.00 a 3.00 9.00 50 67 
3.00 a 4.30 6.00 33 100 

lnterpretaoao do ,rafico (se,undo Follt e Ward, 1957) : 
media ,rafica 2.679 
desvio pa.drao 0.707 
assimetria -8.015 
curtoae +e. 996 

aoderadamente bem selecionado 
aproxima.damente aiaetrica 
aeaocurtico 

Tl 250-300ca 

intervalo phi valor aba Xrel Xc\a 

-1.00 a 0.00 0.00 0 e 

0.00 a 1.00 0.00 e 0 
·1.00 a 2.00 4.00 · 20 20 
2.00 a 3.00 10.00 50 70 
3.00 a 4.30 6.00 30 100 

Interpretaoao do ge.fioo (ae,undo Jolk e Ward, 1957) : 
media ,rafica 2.617 
desvio padrao 0.717 
assimetria +e.009
curtose +e.977

aoderadaaente selecionado 
aproxima.damente eiraetrica 
meaocurtico 



Tl 400-450ca 

intervalo phi valor abe Xrel Scum 
-1.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 1.00 4 4 

1.00 a 2.00 7.00 26 30 
2.00 a 3.00 14.00 52 81 
3.00 a 4.30 5.00 19 100 

lnterpreta.cao do ara.fico (ae,undo Folk e Ward, 1957) : 
media arafica 2.365 
desvio padrao 0.766 
uaiaetria -0.004
curtose +l.092

moderadamente selecionado 
aproximadamente siaetrioa 
aesocurtico 

Tl 650-600cm 

intervalo phi valor aba lrel %cum 

-1.00 a 0.00 0.00 0 e 

0.00 a 1.00 0.00 0 0 
1.00 a 2.00 3.00 17 17 
2.00 a 3.00 8.00 44 61 
3.00 a 4.30 7.00 39 100 

Interpreta.cao do ara.fico (segundo Folk e Ward, 1957) : 
media are.fica 2.733 
desvio padre.o 0.730 
uaiaetria -0.080
curtoee +e.949

aoderadamente selecionado 
aproximadamente siaetrica 
aeaoourtioo 

Tl 700-800ca 

intervalo phi valor aba Xrel lc\a 

-1.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 1.00 4 4 
1.00 a 2.00 4.00 16 20 
2.00 a 3.00 12.ee 48 68 
3.00 a 4.30 8.00 32 100 

lnterpretaoao do ara.fico (eeam,do folk e Ward, 1957): 
media are.fica 2.614 
desvio padre.o 0.795 aoderadamente selecionado 
usiaetria -0.992 · aproximadamente shaetrica 
curtose +l.091 aesocurtioo 
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Tl 800-900cm 

intervalo phi valor aba lrel lcum 

-l.00 a 0.00 0.00 e 0 
0.00 a. 1.00 0.00 0 0 
1.00 a 2.00 0.00 0 0 
2.00 a 3.00 16.00 64 64 

3.00 a 4.30 9.00 36 100 

Interpretaca.o do ara.fico (se,undo Follt e Ward, 
media l!"afica 2.928 
desvio padrao 0.473 bem selecionado 

1957) : 

usimetria +0.215
curtose +1.103

assimetria positiva (finos) 
mesocurtico 

Tl 1000-1100cm 

intervalo phi valor abs lrel %cum 
-l.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 0.00 0 0 
1.00 a 2.00 0.00 0 0 
2.00 a 3.00 5.00 36 36 

3.00 a 4.30 9.00 64 100 

lnterpretacao do grafico (se,undo Follt e Ward, 1957) : 
aedia sra.fica 3.168 
desvio padre.o 0.491 
usimetria -0.017
curtose +1.008

bem selecionado 
aproximadamente si.metrice. 
mesocurtico 
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Pablo 
Arquivo de entrada TO� 
Arquivo de aaida ro�.wr 

17-03-1993 17:40:09 

Lobo 250-300cm 

intervalo pbi valor aba 
-1.00 a 0.00 0.00 
0.00 a 1.00 1.00 
1.00 a 2.00 5.00 
2.00 a 3.00 15.00 
3.00 a 4.33 9.00 

Xrel %oum 
0 0 
3 3 

17 20 
50 70 
30 100 

Interpretaoao do ,rafioo (se,undo Jolk e Ward, 1957) : 
media are.fica 2.605 
deevio padrao 0.768 
assimetria -0.045
curtoae +1.078

moderadamente selecionado 
aproximadamente aimetrioa 
aesoourtico 

Tl 250-300cm 

intervalo phi valor aba Xrel %oum 
-1.00 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 0.00 0 e 

1.00 a 2.00 4.00 20 20 
2.00 a 3.00 10.00 50 70 
3.00 a 4.33 6.00 30 100 

lnterpretacao do ,rafioo (ee,undo Folk e Ward, 1957) : 
media grafica 2.620 
deevio padre.o 0.722 
assimetria +e.015 
curtoae +e.982 

moderadamente selecionado 
aproxiaaduaente simetrica 
aesocurtico· 

af 250-300cm 

intervalo pbi valor aba Xrel %oum 
-1.00 a 0.00 0.00 0 e 

0.00 a 1.00 1.00 4 · 4

1.00 a 2.00 7.00 28 32 
2.00 a 3.00 13.00 52 84 
3.00 a 4.33 4.00 16 100 

lnterpretaoao do arafico (ee,undo Jolk e Ward, 1957) : 
aedia ,rafica 2.303 
deevio padrao 0.742 
assimetria -0.000
curtoae +1.118

aoderadaaente selecionado 
aproximadaaente simetrica 
leptoourtico 
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T3b 250-300ca 

intervalo phi valor aba lrel lcum 
-1.90 a 0.00 0.00 0 0 
0.00 a 1.00 1.00 4 4 

1.00 a 2.90 3.00 12 16 
2.00 a 3.90 13.90 52 68 
3.90 a 4.33 8.00 32 100 

Interpretacao do ar-afico (segundo Folk e Wa.rd, 1957) : 
media ar-afica 2.686 
desvio padrao 8.754 
uaimetria -8.864
curtoae +1.193

aoderadamente seleciona.do 
aproximadamente simetrica 
leptocurtico 
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Apêndice 3. 

Análises químicas, granul0111étricas e cor dos horizontes dos 

perfis das três toposseqü&ncias estudadas. 
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lllIA ANILA 

Pto Prof pi p --------------- aeq/1009 -------------- __ , __ ------- 1 ------- -- 1 -- PLOC 
(CI) Cor 120 lOI pp1 la Ca llg l Al l+Al SI C!C7 ' 1 llGG 1 r 11 tot lil tot 120 (1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!1 00-25 2,5!1 lH t2 2.4 1S 0.03 2.5 o.a 0.20 1. 4 10. 9 3.5 1t4 24 29 o 1 f 10 10 25 12 63 39 38
!1 25-70 2,511 3/5 '·º 2.0 5 0.02 1. 6 o.a o.os 2.6 16.6 2.5 19.1 13 51 O 8 2 ' 7 15 7 78 n u 

!1 195-130 2,5!1 3/5 3.9 1.6 3 0.01 0.9 0.3 0.03 2.3 13.5 1.2 u. 7 8 " o o 3 9 ' 18 8 7' 27 u

!1 130-160 2,511 3/8 4.2 1.1 2 0.01 º·' 0.2 0.03 1.3 6.4 o.a 7.2 11 62 o o 3 9 ' 18 ' 76 u 82 

!1 150-200 4.0 1.0 2 0,02 0.2 0.1 o.os 1.0 6.4 o., '·ª ' 71 o l 3 9 5 · 18 11 71 2 97 
!1 200-no ,., 0.7 3 0.02 1.6 0.4 0.09 o .2 2.8 2.1 t.9 43 9 o l S 10 6 22 10 68 2 97 
n 250-300 (.6 0.7 4 0.02 2.1 º·' 0.10 0.2 3.8 2.6 , .• n 7 o o 4 10 6 20 15 65 2 97 
!l 300-350 t.9 0.7 4 0.02 1.S O.t 0.10 0.2 2.8 2.0 ,.a 42 9 o 1 f 10 11 2, u '° 2 97 
!1 350-400 4.3 0.7 ' 0.02 1.9 o.s 0.12 0.4 3.( 2.5 5.t 42 14 o 1 5 U 10 30 16 54 1 ,a 

!1 ,oo-uo 4.3 0.7 3 0.02 1.3 º·' 0.17 o .9 3.8 1.9 5.7 33 32 o 1 7 U 5 27 22 51 2 96 

n 00-500 ,.1 0.7 2 0.02 1. 7 0.5 0.19 0.5 3.8 z., 6.2 39 17 o 1 6 8 11 26 20 5( o ' 

n 500-550 (.2 0.7 4 0.02 1.9 º·' 0.32 1.0 4.2 2.6 6.8 38 28 o 3 3 ' 5 20 24 56 2 96 

fl 550-600 3.t 0.7 4 0.02 1.8 0.3 0.35 1.0 t7 2.5 7.2 35 29 o o 3 8 7 18 25 57 2 " 

f1 600-700 t.1 0.7 2 0.02 1.2 º·' 0.19 1.0 4.2 1.8 6.0 30 36 o 1 5 13 12 31 22 47 3 H 

f1 700-800 4.0 0.7 4 0.02 1. 5 0.2 0.30 1.4 5.2 2.0 7.2 28 u o 1 4 12 8 25 24 51 2 96 

!1 7t0-800 4.2 0.7 3 0.02 1.6 0.2 0.16 2.8 8.8 2.0 10.8 19 58 o o 1 10 7 18 31 51 3 H 

n 800-900 t1 0.7 3 0.02 1.8 0.2 0.14 2.7 8.8 2.2 11.0 20 55 • o 0 16 9 25 26 49 2 " 

f1 9.0-10. t.3 0.7 1 0.02 1. 7 0.3 0.21 2.9 9.8 2.2 12.0 18 57 o o o 8 10 18 35 47 2 " 

fl 10.0-11 3.t º·' 1 0.02 0.1 0.1 0.24 3.3 18.5 0.5 19.0 3 87 o e • 5 9 u 39 n 2 "

f2 80-30 2,511 3/( 4.2 2.4 11 0.02 2.3 o.a o.u 1. 7 10 .t 3.6 U.5 25 32 o 1 4 10 5 20 13 67 n 37 
f2 30-48 2,511 3/, 4.2 2.3 4 0.02 2.0 o.a 0.20 1. 7 13.5 3.0 16.5 18 36 o o 2 4 7 13 ' 78 52 33 
f2 ta-112 2,Stl 3/6 3.t 2.0 4 8.02 1.3 o .. 0.06 2.6 18.5 1.8 20.3 ' 5t o a 2 ' 7 13 7 80 33 59

!2 182-150 2,5n t/8 3.8 1.6 • 8.01 1.2 0.2 0.03 2.6 16.6 1.4 li.O 8 65 o o 2 ' 6 14 11 75 24 68 

,2 150-200 2,511 t/8 t.1 ª·' 4 8.01 2.6 0.3 0.10 8.6 ,.2 3.8 7.2 u 17 ' o 3 8 5 16 11 73 3 "

!2 208-250 2,511 t/8 4.3 8.7 5 8.01 2.5 0.5 0.08 0.3 3.8 3.1 6.9 u ' • • 2 ' ' u 15 71 2 97 

!JA 00-20 2,5!1 3/4 t.5 2., 10 0.01 2.3 º·' 8.31 o.a a.8 3.5 12.3 28 1t  o 8 2 8 .8 18 15 67 '5 33
!JA 20-52 2,Sn 3/6 4.1 1. t ' 8.02 1. 7 0.9 0.12 2.1 15.0 2. 7 17.7 15 44 • 8 1 3 ' 8 10 82 55 u 

!31 52-88 2,511 3/6 3.t 1., • 8.02 º·' 0.4 a.to 2.8 18.5 1.4 19.t 7 67 o 8 1 • ' ' 11 80 o " 

f3A 88-117 2,511 .,, 3.t 1.5 3 8.01 8.7 0.3 8.05 2.4 16.6 1.1 17.7 ' " o 8 1 5 4 10 10 80 39 51
!JA 117-15 2,5tl 4/8 4.1 1.2 3 0.01 º·' 0.1 O.H 1.5 8.8 8.a 9., 8 65 o o 1 5 7 13 11 76 ' 92 

!31150-20 2,5n 4/8 4.1 t.7 6 0.01 1.9 º·' 0.09 º·' 4.2 2., '" 36 20 o o 1 6 5 12 19 " 4 H 

f3A 200-25 2,5JI t/8 4.3 0.7 ' 1.01 . 2.3 0.5 0.11 o .3 3 .1 2.t , .. (8 9 o • 2 8 6 16 15 " 3 96 

-------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------

Dados a11litico1, cor do 1010 (IUISILL) toa perfis 41 topo11equ11cia u ra111la lorro Gt1141. 
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t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:::a:::::::::c:::::::a::::::::t 

Pto Prof 
(CI} Cor 

pi p 

120 101 PPI 
--------------- uq/1009 --------------
la Ca ., l ll l+Al SI CTC7

lllIA UCIJ.l 
__ , __ -------' ------- -- 1 -- fLOC 
' 1 llG G l f ., Tot Sil tot 120 (li

----------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------------

f31 00-20 2,5H 3/4 t.6 3.1 13 0.01 3.6 1.2 0.13 º·' a.o t.9 12.9 38 11 o 1 61' ' 27 13 60 39 35
!31 20-51 2,Stl 3/S 4.5 1.9 4 0.01 2.9 1.8 o.o, o.a 8.8 L8 13.6 35 u o o 1 3 3 7 11 82 52 37 
f31 51-H 2,5!1 3/S 3.9 1.8 4 0.01 1.1 0.3 0.03 2.8 20.5 1.. 21. 9 ' " o o 3 10 5 11 8 7f 39 n 

!31 H-132 2,5H 3,5/6 3.9 1. 3 3 0.01 0.8 o .1 0.03 2.8 15.0 0.9 15.9 6 " o � 2 8 6 16 11 73 35 52
!31 132-15 2,5t� f/8 4.0 1.0 2 0.01 0.7 0.1 -O.D( 1.8 8.0 0.9 8.9 10 67 o o 2 ' 7 18 13 " 4 " 

!31 150-20. 4.2 o.a 5 0.01 2.0 : 3 o.o, º·' 4.7 2.4 7.1 3t 27 o o 2 ' 5 16 H 70 4 H 

!31 209-25 f .3 0.7 • 0.01 2., 0.3 o.o, º·' 3.8 3.0 6.8 u 17 o 1 2 10 7 20 11 " 4 94 
f31 250-:• 4.9 0.7 4 0.02 2.0 0.3 0.07 o.o 2.8 2.4 5.2 46 o o 1 3 13 8 21 16 59 4 93 
!31130-35 4.6 0.7 ' 0.03 1.6 0.4 o.o, 0.4 3.1 2.1 5.2 '° 16 o 1 4 15 ' 29 20 51 4 92 
f31 350-40 L8 o .7 5 0.02 1.7 0.3 0.07 0.2 2.5 2.1 4 .6 u t o 1 4 12 3 20 u 61 4 93 
f3B 400-45 t6 0.7 5 0.01 1.6 0.3 O.H 0.3 3.1 2.0 5.1 39 13 o 1 4 15 7 27 18 55 4 93 
!38 450-50 t4 0.6 3 0.01 1. 6 o .3 0.24 0.8 3 .. 2 .2 5.6 39 27 o 1 ,u 6 27 18 55 3 t5 
!31 500-55 t5 0.6 ' 0.03 1. 7 0.2 0.17 1.0 3.8 2.1 S.9 36 32 o o 414 7 2' 22 53 4 92 
!31 550-60 ,., 0.6 ' 0.02 1.6 0.2 0.2, 0.7 3.C 2.1 5.5 38 25 o 1 4 14 6 25 u 56 4 93 
fll 600-65 tS 0.6 4 0.02 1.8 0.3 0.13 0.9 4.2 2.3 6.5 35 28 1 1 2 10 6 19 26 55 4 93 
!31 650-70 4.3 0.6 6 0.02 1.8 0.2 0.10 1.4 4.2 2.1 6.3 33 'º o o 3 12 18 33 25 u 2 tS 

fll 700-75 4.5 0.5 4 0.02 1.8 0.3 0.10 1.4 3.1 2.2 '·º 37 39 o 1 2 915 27 25 48 2 " 

!31 750-80 4.1 o .7 4 0.12 2.3 0.4 0.15 2.0 4.7 2.9 7.6 38 u o o 2 5 17 H 23 53 2 " 

fll 800-85 4.1 0.7 4 0.02 1.7 0.3 0.19 2.a a.o 2.2 10.2 22 56 o o 1 2 12 15 31 54 3 H 

" 00-33 2,5U 3/4 4.7 1.5 ' 0.02 1.9 0.5 0.05 º·' 3.8 2.5 6.3 40 19 • 1 5 23 12 u 21 38 32 16
" 33-70 2,Stl 3,5/6 t8 1.2 3 0.02 2.3 0.5 o.os 0.4 3.8 2.9 6.7 u 12 o o 2 9 7 18 13 69 37 46 
!t 71-150 2,511 4/8 4.5 O.t 2 0.03 1.3 0.6 0.07 º·' 3.8 2.0 5.8 34 23 o • 1 7 10 18 12 70 8 89

f5 80-33 7,511 4/6 5.0 1.4 16 0.02 1.8 0.7 0.33 0.3 2.2 2.9 5.1 57 ' o o 7 26 14 n u 39 32 18 
15 33-77 2,511 4/6 4.6 1.0 2 0.02 2.1 0.5 0.15 0.1 2.8 2.8 s., 50 3 o o 4 14 1G 28 16 56 3 95 
f5 77-110 2,5U 4/8 f.8 0.1 2 1.02 1. 7 º·' 0.09 0.3 2.5 2.4 4.9 u 11 • o 3 15 9 27 18 55 2 "

!5 110+ 4.6 0.7 1 0.02 1.5 o .. , 0.13 0.3 3.1 2.6 t7 " 10 • • 3 14 12 2t 16 55 2 96 

" 00-23 1011 3/3,5 , .. 1.6 16 0.02 1.4 º·' 0.25 0.8 3.8 2.1 5.9 3' 28 o O 13 27 9 o 29 22 17 23
" 23-32 4.3 1.3 7 1.12 1.8 0.3 o.ot o., 3.8 2.2 '·º 37 21 o O 15 25 8 48 30 22 17 23 
" 32-0 4.8 1.1 2 0.02 4.4 o.a 0.17 0.5 3.1 5.4 8.5 " 8 o o 7 17 11 35 22 u 32 26 

. " 0-75 t.6 1.1 1 0.02 5.2 1.2 0.16 0.7 4.2 6.6 10.8 61 10 o o 6 U 10 28 18 54 32 41 

" 75-UO t7 o.a 1 0.02 2.8 1.6 0.41 1.4 4.7 4.8 t.5 51 23 o f 1 3 4 8 JO 62 2 97 

o 1 4 11 11 27 18 55 2 96
POCO 61 4.3 0.7 2 t.02 1.5 0.3 0.13 O.t ,.1 2.0 ,., 30 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

11401 wliticoa e cor 4o aolo (IDISILL) 401 perfis da topo11eque1ci1 41 r11e14a Borro Grande. (Coatiauacao) 
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*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:::::::::::::s::::::::::::::c::::::::1:::::::a:::::::::as::::t

llllA llGlLA 

Pto Prof pi p --------------- 1eq/100g -------------- __ , __ ------- '------- -- 1 -- fl,OC 
(CI) Cor 120 IOI PPI la Ca Ng 1 Al l+Al SI CTC7 ' 1 1G G I f IP tot Sil tot 120 UI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'1 00-22 1011 t/2 3.1 1.1 10 0.01 º·' 0.1 0.05 3.6 3.1 0.6 3.l 16 86 o 1 U 53 12 ao 10 19 5 50 
Tl 22-U 7,511 5/6 3.8 0.9 6 0.01 o .. 0.1 0.06 1.1 ,.2 º·' (.8 13 6S o 1 16 H 10 75 11 H 10 2t 
!1 0-109 7,511 6/8 3.8 o. 7. 4 0.01 0.1 0.1 º·°' 2.0 2.8. 0.3 3.1 10 87 O 1 19 U 10 74 12 u 10 29
t1 100-UO 1011 7/6 3.7 0.6 3 0.01 O .1 0.1 0.10 1.5 2.0 0.3 2.3 13 83 o 115 U 13 72 u u 10 29 
Tl 180-200 sn 5/7 3.7 0.5 2 0.01 0.2 0.1 0.15 1. 3 2.8 0.5 3.3 15 72 o 1 13 n 10 66 u 20 2 90 
t1 200-250 su 5/8 3.6 0.6 7 8.01 o .2 0.2 0.07 1.6 2.5 0.5 3.0 17 76 o 1 22 u a 72 8 20 2 90 
T1 300-330 su 5,5/8 3.6 º·' 7 0.01 1. 7 0.2 0.12 1.2 2.8 2.0 (.8 u 38 o 1 9 37 19 66 u 20 1 95 
T1 350-(00 sn 6/8 3.6 o.e. 6 0.01 1.9 0.2 0.10 1.6 2.2 2.2 ,., 50 u o 1 19 38 9 n 12 21 1 95 
T1 (00-'50 7,511 6/8 3.6 º·' 3 0.01 1. 9 0.3 0.13 1.5 2.5 2.3 (.8 (8 39 o 1 11 42 12 66 u 20 2 90 
f1 (50-500 7 ,sn 7/8 3.5 0.6 2 0.01 0.2 0.1 º·°' 1. 7 2.5 0.4 2.9 u 81 O 1 U 52 7 74 7 19 1 95 
t1 500-550 7,5ti 7/8 3.5 º·' 2 0.01 8.1 0.1 0.03 1.6 2.5 0.2 2.7 7 89 o 1 U 50 9 74 6 20 1 95 

t2 00-30 1011 5/3 3.8 0.8 17 0.01 0.8 0.2 0.09 1.( 2.8 1.1 3 .1 35 56 o OU U 12 75 13 12 8 33
T2 30-70 10n 6/4 (.9 0.6 4 0.01 0.7 0.2 0.09 0.1 1.3 1.0 2.3 n 9 o O 12 50 U 76 12 12 9 25
t2 70-108 7,511 6/i 5.1 º·' 4 0.01 2.0 0.7 0.18 o.o 1.5 2.9 ,., " o o o 7 U 16 " u 22 20 9
,2 108-180 Stl 5/7 5.S 0.5 3 0.02 2.0 o.s 0.10 o.o 1.5 2.6 4.1 63 o o o 8 U 12 66 11 23 19 17
,2 180-200 SYI S/6 5.7 0.5 2 0.02 2.5 0.3 o.u o.o 1.2 3.0 4.2 71 o o 1 5 26 11 n 31 26 3 81 

T3 00-18 10n 5,5/3 5.3 1.0 10 0.01 1.2 0.4 o.os o.o 1.6 1. 7 3.3 52 o o 5 29 21 5 60 26 u 8 n 

t3 18-32 1011 4/3 5.6 o.a 10 0.01 1.2 º·' º·°' o.o 1.3 1.1 3.0 57 o o 4 27 22 ' 62 25 13 8 38 
!3 32-(0 10n 6/t 5.( 0.7 ' 0.01 0.9 0.4 o.os o.o 1.3 1.4 2.7 52 o l 3 26 18 8 56 33 11 a 27
t3 (0-68+ 10n 5,5/8 5.5 0.6 4 0.01 2.4 1.2 0.10 o.o 1.5 3.7 5.2 71 o o 3 20 13 3 39 u 20 18 10 

" 00-16 10n 4/3 (.3 1.( 19 8.02 1. 7 0.6 8.09 1.1 5.2 2.( 7.6 32 31 o o 3 26 12 u 33 26 19 27 
" 16-33 7,5n 4/6 3.1 o.a , o.os 1.0 0.7 0.10 3.0 a.a 1.9 10.7 11 61 o o ( 25 6 35 20 u 2 " 

" 33-50 7,511 (/6 4.0 o.a 10 0.05 0.5 0.5 0.11 2.6 9.8 1.2 11.0 11 61 • o 3 24 9 36 20 u 1 98 
H 50-90 7,SYl (/6 3.7 0.7 11 O.H 0.3 0.5 0.09 2.8 9.8 0.9 10.7 a 76 O 8 2 23U 39 22 39 2 95
" to-120 7,5n t/6 3.7 0.7 12 º·°' 0.1 º·' 0.15 3.0 10.9 0.7 11.6 ' 81 o o 6 26 7 39 26 35 3 91 

" 120-150 7,5YI (/i 3.8 0.7 21 O.H G.2 0.5 0.21 2.9 a.a 1.0 9.8 10 7' o • 2 26 11 39 23 38 1 97 
" 150-180 7,5n 5/8 '·º 0.6 7 o.os 0.1 0.3 0.37 2.2 8.8 o.a 9.6 a n o o 2 26 9 37 22 u 1 98 
" 180-250 7,5n 5/8 3.9 º·' 17 0.07 0.1 0.7 G.35 2.6 7.2 1.2 8.4 UH O O 8 23 ' 35 2( (1 1 98 
" 250-300 7,5n S/8 tt 0.6 6 G.10 0.1 0.9 0.28 2.1 7.2 l:t 8.6 16 60 o o 3 28 9 40 20 40 3 93 
H 300-350 1011 6/4 ,.2 0.5 5 0.16 0.2 2.1 0.18 º·' 5.8 2.6 l.t_ 31 19 1 2 3 7 6 19 35 " 1 98 
" 350-400 10n 112 4.6 8.5 9 o.u 0.6 1.1 8.18 0.6 2.5 2.0 t.5 ., 23 1 1 3 u a 54 21 25 1 " 

" (00-450 10n 6/3 '·ª •• , 18 0.13 o.a 1.1 0.16 º·' 1.8 2.2 '·º 55 15 1 1 U 40 6 62 16 22 1 95 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D1401 auliticoa e cor 4o solo (IUIBILL) toa perfis ta topo11eq111cia 4a r11e14a !me. 
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•================================================================================================•================•:1:::::t 

lllIA llGILA 
Pto Prof pi p --------------- aeq/lOOg -------------- __ , __ ------- '------- -- 1 -- fI.OC 

(CI) Cor 120 IOI PPI la ca llg l Al l+Al IB CTC7 ' 1 IG G 1 f lf fot lil !ot 120 (li
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!5 00-20 lOYI 4/3 3.7 2.0 33 0.08 1.8 0.7 0.28 4.5 18.5 2.9 21.4 14 61 e o 1 13 ' 23 32 45 35 22
!5 · 20-36 1011 5/( 3.6 0.5 19 0.08 1.8 0.5 0.10 4.0 15.0 2.5 17.5 u 62 o o 1 U 10 25 28 n 3 H 

!5 36-57 lntl 6/4 ,3.7 1.1 18 0.08 1.Z 0.4 0.09 3.8 15.0 1.8 16.8 11 68 o • 3 28 8 39 17 u 1 98 

!5 57-76 lOYI 6/4 3.7 0.7 Z1 0.06 0.6 0.3 0.07 2.1 5.8 1.0 6.8 15 68 o O 20 '5 5 70 6 24 1 96

!5 76-104 10n 5/4 4.2 1.2 18 0.16 º·' 1.3 0.28 2.8 13.5 2.6 16.1 16 52 o o 1 15 ' 25 24 51 2 96

T5 104-150 1011 4/4 4.2 0.9 23 0.21 0.9 z.o 0.31 1.8 a.o 3.4 11., 30 35 o 1 7 18 ' 30 26 u 3 93

!5 170-250 10YI 4/4 t7 o.a 10 0.24 0.5 2.3 0.29 1.2 6.4 3.3 9.7 34 27 o o 1 5 2 8 34 58 1 98

" 00-28 10YI 4/3 3.6 2.0 33 o.o, 1.3 0.5 0.11 ,.2 15.0 2.0 17 .o 12 68 o o OU 17 31 32 37 29 22 
" 28-52 10!1 4/5 3.7 1.2 10 0.07 0.9 º·' o.o, 3. 7 13. 5 1.5 15.0 10 71 o o O 19 10 29 28 u 2 95 
" 52-84 7,5!1 (/6 3.8 1.0 8 0.09 0.2 1.0 0.08 2.8 10.9 1., 12.3 11 67 o o O 14 13 27 26 47 1 98 

H 84-130+ 7,Stl 4/6 3.8 0.7 H 0.08 0.1 1.1 0.10 3.4 13.5 1.4 14.9 ' 71 o o 0 17 9 26 29 C5 1 98 

" 150-200 7,5!1 4/6 '·º o. 7 19 0.16 e., 1.5 0.15 3.2 12.1 2.2 14.3 15 59 o o 0 13 7 20 27 53 14 n

" 200-250 1 ,sn ,,, 4.1 0.7 19 0.19 1.0 1., 0.20 Z.4 12.1 3.0 15.1 20 u o o O 12 10 22 29 49 15 " 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dado, a1aliticos e cor do 1010 (IDISILL) dos perfil da topo1seqae1cia da fazenda !a1be. (Co1ti1uacao) 
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t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::1:::::::::1:c:::::t 

AIIIA llGlt.A 

Pto Prof pi p --------------- nq/lOOg -------------- __ , __ ------- 1 ------- -- 1 -- FLOC 
tc1) Cor 120 101 pp1 la Ca lg l Al l+Al SI CIC7 ' 1 IG G I F 1F lot lil lot 120 (li 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lt · 00-22 2,Sfl 3/3 3.8 2.6 lt 0.02 0.2 0.1 0.11 3.2 13.5 º·' 13.9 3 19 o 2 6 12 10 30 12 58 21 " 

L1 22-'5 2,Sfl lH 3.7 1.8 3 0.02 0.3 0.1 0.04 2.6 15.0 0.5 15.S 3 U o 1 8 U 8 31 10 59 3 95 
L1 '5-110 2,Sfl 3H 4.0 2.4 3 0.02 0.5 0.1 0.03 2.7 15.0 0.7 15.7 t 79 o 2 6 15 6 29 10 61 3 95 

L1 110-150 2,511 31' ?.9 1.6 1 0.02 O.t 0.1 0.02 Z..112.1 0.5 12.6 t 81 o 1 6 16 6 29 11 60 2 ·97
Ll 170-200 2,Sn 3/6 t.2 1.0 1 0.02 0.1 0.1 0.02 0.9 4.7 0.2 4.9 4 82 • 1 S 17 6 29 12 59 2 97

L1 200-250 1,5!1 3/6 t.2 0.9 7 0.02 0.2 0.1 0.02 0.2 3.t O .3 3 .7 8 '° o 1 t 15 9 29 13 58 2 97
L1 250-300 4.3 0.7 9 0.82 0.2 0.1 0.02 0.3 2.8 8.3 3.1 10 50 o 1 5 ts 9 30 11 59 2 97 
Ll 300-350 4.3 0.7 9 0.02 0.1 0.2 0.82 0.3 3.t 0.3 3.7 8 so o 1 51' 7 27 16 57 2 " 

L1 350-400 4.5 0.7 7 0.02 0.1 0.1 0.04 º·' 2.8 0.3 3.1 10 57 o 2 6 U 17 39 22 39 2 95 
Ll too-no t.3 0.7 8 0.02 0.1 0.2 º·°' 0.5 3.4 8.4 3.8 11 56 o 1 t 11 13 29 27 u 2 95
L1 no-soo 4. 7 0.7 1 0.02 0.1 0.1 0.03 0.6 3.4 0.3 3.7 8 67 o 1 6 17 11 35 11 47 2 96

Ll soo-no t.6 0.7 10 0.02 0.1 0.1 0.04 o .7 3.4 0.3 3.7 8 70 o 1 7 19 6 33 23 u 2 95

L1 550-600 4.8 0.7 9 8.02 0.1 0.1 0.07 0.8 3.1 0.3 3.l 9 73 o 1 6 20 8 3S 22 u 2 tS 
Ll 608-650 4.4 o. 1 10 0.02 0.1 0.1 0.02 0.9 4.2 0.2 4.4 S 82 o 1 4 12 8 25 29 " l 93

L1 650-700 t6 0.7 7 0.02 0.1 0.1 0.03 1.0 3.1 0.3 3.4 9 77 1 2 7 22 7 39 24 37 1 97 

L1 700-750 4J º·' 8 0.02 0.1 0.1 0.03 1.0 3.4 0.3 3.7 8 77 o 2 6 18 15 41 2( 35 1 97 
L1 750-800 t5 0.6 7 0.02 0.1 0.1 0.03 1.4 3.4 t.3 3.7 8 82 o 2 7 21 t 39 22 39 1 97 

u 00-33 511 3/3 3.5 2.0 18 0.02 0.5 0.2 o.os 2.4 8.8 0.8 9.6 8 75 1 3 8 25 10 n 18 35 18 u 

u 33-70 3,Sfl «/4 3.9 1.4 3 0.02 º" 0.1 t.02 2.1 7.2 0.5 7.7 6 81 1 2 8 18 U 43 16 41 3 93

L2 70-118 3,SJI t/6 3.7 1.2 3 0.02 0.3 0.1 0.02 1.9 8.0 0.4 8.t 5 83 1 2 8 24 10 45 13 42 2 9S 
L2 120-150 3,5fl 4/6 4.0 1.0 2 0.12 1.3 0.1 0.02 1.6 5.8 0.4 6.2 ' 80 1 2 5 2t 15 47 15 38 3 92 

L2 150-210 2,5!1 4/6 ,.2 0.7 9 1.02 t.1 1.1 0.02 t.6 3.1 0.2 3.3 ' 75 1 2 5 22 U 43 17 40 2 95 
L2 200-250 2,Sn 4/1 4.t t.7 7 0.02 0.1 0.1 0.02 º·' 2.5 0.2 2.7 7 67 1 2 4 20 12 39 17 H 1 98

L2 250-380 4.1 0.7 7 0.02 1.1 0.1 0.12 0.3 2.5 0.2 2.7 7 60 1 2 5 20 t 3T 21 42 1 t8 

L2 300-350 "' 0.7 6 0.02 1.1 0.1 0.03 º·' 2.2 0.3 2.5 12 57 1 l t 21 U u 21 38 2 95 

L2 350-tOO . '·º 0.7 t 0.02 0.1 0.1 0.03 t.t 3.4 t.3 3.7 8 75 1 2 5 2112 u 23 36 1- 97
L2 4 00-450 4.3 0.7 8 0.02 1.1 0.1 0.06 1.0 2.8 0.3 3.1 10 77 1 3 8 1t 12 n 24 33 3 91 

L3 00-23 7,SJI 3/3 4.0 1.t 12 0.02 1.2 0.3 o.os o .7 3.4 1.6 5.0 32 30 • 522 32 t 72 12 16 12 25
L3 23-45 7 ,sn 4/4 4. 7 1.1 ' 0.02 t.O O.t O.ot º·' 2.1 1.5 ,.1 35 21 2 4 22 32 10 70 10 20 17 15
L3 45-90 S!I t/6 4.1 º·' 2 0.02 ,.s 0.3 0.02 0.9 3 .l 0.8 ,.2 1t 53 2 3 18 28 11 62 12 2' u 27 
L3 t0-150 5!1 4/8 4.t 0.7 1 0.12 t.6 0.2 0.03 o.a 2.5 O.t 3.4 26 47 2 4 14 28 16 H 10 26 u 27
L3 170-200 Sfl t/8 '·º 0.7 1 t.02 º·' 8.1 0.84 º·' 2.1. 0.6 1., 18 60 6 7 20 29 10 72 8 20 1 t5 
Ll 200-250 Sfl 4/8 4.2 º·' 1 t.12 ••• 0.1 8.H º·' 2.5 0.6 3.1 u 60 s 5172611 H 8 28 2 93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dados 11alitico, • cor 4o solo (IVISILL) •o• perfis ta topo11eq111cia da r11114a Lobo. 
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t:::::::s:::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::s::1:::s:::::::::a:::::::::::::a:::::a::n::::::■:::::::::a:a:1::s::::::a1t 

llllA UGILA 

Pto Prof pi p --------------- aeq/100g -------------- __ , __ ------- '------- -- 1 -- fLOC 
(CI) Cor 120 1101 pp1 la Ca llg 1 ll l+Al li CTC7 ' 1 IG G I P llf Tot Sil Tot 120 (ll 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lt 00-27 5tl 3/3 4.0 2.119 0.02 1.2 0.4 0.19 1.0 5.2 1.8 1.0 26 36 1 2 15 31 9 58 12 30 15 50 
u 27-53 2,5tl 3/6 4.t 1.2 3 0.02 1.3 0.3 0.03 0.8 4 .2 1. 7 5., 29 32 1 2 9 26 9 47 13 40 1t 53
L4 53-77 2,5fl 3/5 4.1 1.t t 0.02 1.0 0.2 0.03 1.1 t. 7 1.3 6.0 22 46 1 2 11 26 9 49 10 41 22 46

L4 77-125 2,511 4/6 4 .1 1.0 3 0.02 0.5 0.2 o.u 1.5 4.7 0.7 5.4 13 68 1 3 1t 27 8 53 ' 38 10 74
Lt 125-150 2,511 4/7 3. 9 1.0 2 0.02 0.5 0.1 0.02 1.0 4.2 0.6 4.8 13 63 1 3 10 29 9 52 10 38 10 74
L4 150-200 2,5!1 4/8 t.1 0.8 2 0.02 0.1 0.1 0.03 0.8 2 .8 O .3 3 .1 10 73 1 2 10 31 12 56 10 3t 10 71
L4 200-250 2,5tl 4/8 4.2 o. 7 .5 8.02 0.1 0.1 0.03 0.5 2.8 0.3 3.1 10 63 1 2 9 28 11 51 ' tO 10 75 
L4 250-300 t. 7 0.7 7 0.02 0.1 0.1 0.20 0.4 2.0 0.4 2:4 17 50 o 2 8 25 U u 11 tO 10 75
Lt 300-350 4.S 0.7 6 0.02 0.1 0.1 t.33 0.3 2.2 0.6 2.8 21 33 1 2 92911 52 12 36 10 72
L4 350-400 4.8 0.6 6 0.02 0.1 0.1 0.12 0.5 2.0 0.3 2.3 13 63 1 2 9 27 10 tt 15 36 10 72 
Lt coo-no t.t º·' ' 0.02 0.1 0.1 0.09 0.7 2.8 0.3 3.1 10 70 o 1 7 22 13 43 17 40 10 75
u 450-500 4.2 0.6 ' 0.02 0.1 0.1 0.08 1.0 2.5 0.3 2.8 11 77 o 1 9 27 10 t7 17 36 9 75 

Lt S00-550 3.8 0.6 7 0.02 0.1 0.1 0.08 1.1 3.1 0.3 3.4 9 19 1 2 8 26 12 o 17 3t 12 65 
Lt 550-600 4.1 0.6 7 0.02 0.1 0.1 0.11 1.3 2 .8 O .3 3 .1 10 81 1 2 9 25 10 t7 16 37 11 70 
Lt 600-650 4.0 0.6 7 0.02 0.1 0.1 0.15 1.1 3.1 0.t 3.5 11 73 1 2 8 27 9 n 15 38 8 79 
Lt 650-700 t.2 º" l 0.02 0.1 0.1 0.18 1.2 2.8 º" 3.2 13 75 1 2 12 18 12 45 15 tO 8 80
Lt 700-750 4.t 0.6 7 0.02 0.1 0.1 0.09 1.6 3.4 0.3 3.7 8 84 l 1 6 26 10 u 1t u 8 81
Lt 750-800 4.5 0.6 8 0.02 0.1 0.1 0.09 1. 7 t.2 0.3 4.5 7 85 1 2 7 18 5 33 16 51 8 84 
L4 800-850 4.t 0.6 6 0.02 0.1 0.1 0.06 1.7 4.2 0.3 4.S 7 85 2 8 16 1S 5 " 10 u 8 82

LS 00-25 511 3/t 3.7 1.2 16 0.02 o .1 0.2 0.14 2.3 5.8 0.5 6.3 8 82 l 2 17 31 7 58 12 30 16 o

LS 25-50 2,SU 4/6 3.4 1.1 s 0.02 0.1 0.1 0.08 3.5 10.9 0.3 11.2 3 92 o 2 10 26 9 n 10 u 8 81

LS 50-70 2,511 t/7 3.6 o.a 2 0.02 0.3 0.1 O.Ot 3.0 10.9 0.5 11.t t 86 1 2 9 25 10 n 1 " 1 98 

L5 70-150 2,5n 4/6 4.2 0.8 4 0.02 0.8 0.2 o.os º·' 3.4 1.1 4.S 2t 35 1 2 7 23 11 u 9 n 1 98
L5 150-200 2,5U 4/6 4.l 0.7 7 0.02 0.2 8.1 e.o, 0.8 2.8 8.t 3.2 13 67 o 27 1911 39 10 51 8 84
LS 200-250 2,5Jl 4/6 3.8 8.7 9 t.02 0.1 0.2 1.06 1.4 t. 7 0.4 5.1 8 18 o 2 7 23 9 u 13 46 8 83 
L5 250-300 2,5U 4/7 t.4 t.7 7 0.02 0.1 0.1 0.13 1.0 3.1 t.4 3.5 11 71 1 2 8 28 8 " 9 t5 9 ao

L5 300-350 2,511 4/1 5.5 ,., a 0.02 0.1 0.2 o.u 1.1 3.4 1.5 3.9 13 69 1 1 7 27 9 t5 9 t6 2 96 
LS 350-400 2,5n t/6 5.4 •. , 7 0.12 1.1 1.2 0.13 1.1 3.1 t.5 3.6 1t 69 1 1 7 21 8 u 11 t5 2 96 
L5 400-450 2,sn 4/6 5.9 •• , 8 0.02 8.1 0.1 o.u 1.7 4.2 1.4 4.i 9 11 f 1 i2310 to 15 45 1 98 
L5 458-480 2,5U 4/6 , .. o.6 a 0.02 0.1 8.1 0.13 2.2 5.2 0.4 5.6 7 85 O 1 12 24 6 U 12 tS 1 98 
LS 480-520 2,5!1 S/8 5.8 0.7 10 0.02 0.1 0.1 o.u 3.8 13.5 1.4 13.9 3 90 O 1 4 13 9 27 2t o 1 98 

Li 00-15 7,5U 3/3 5.9 2.0 25 0.02 2.8 1.0 0.24 0.8 4.2 4.1 8.3 o 16 o 1 2 37 17 57 20 23 t 83
L6 15-35 7,5n 4/4 5.5 1.0 6 0.02 t.2 0.1 0.17 2.4 5.8 1.4 6.2 ' 86 O O 7 45 10 62 1t 24 6 75
Li 35-58 6,5n 4/t 4.4 0.1 6 0.02 0.2 0.1 0.05 2.2 t.7 0.4 5.1 a 85 O 0 11 53 9 73 9 18 t 18

L6 58-120 6,5n 5/t 5.( t.7 t 0.02 1.2 1.1 O.lt 1.9 t.2 l.t 4.6 9 83 O O 4 60 11 7t 8 18 1 H 

L6 120-150 7,511 4/t 4.7 ,., 4 0.02 0.1 1.3 l.ot 1.6 3.t 0.5 3.9 13 76 O O 3 t7 2t 7t 1G 16 ' 63 
L6 150-200 7,Stl 4/t t.t 1.7 6 0.06 t.1 0.4 º·°' 2.4 , .• 1.6 7.0 , ao 1 1 6 40 12 58 20 22 ' 73
Li 200-250 6,5n tH t.2 0.7 7 O.H t.1 0.3 8.05 2.3 5.8 1.5 6.3 8 82 6 6 U 25 7 58 17 25 1 96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la401 a11litico1 • cor 4o solo (IUISILL) 401 perfis 4a topo11eq1e1ci1 4a f11114a Lo�. (Co1ti111cao) 
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t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:::::::a::::::::::s::::::::::::n:t 

lllIA UGILA 

tto Prof pi p --------------- aeq/100g -------------- __ , __ ------- 1 ------- -- 1 -- FLOC

tc1l Cor 120 IIOI pp1 la ca Kg 1 11 1+11 li CTC7 ' 1 1G G • r KP Tot Sil tot 120 (li
--------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. 180-150 4.0 2.1 6 0.02 0.5 0.3 0.39 2.5 15.0 1.2 16.2 7 68 o 1 tu 6 24 9 67 21 69 

.. 150-200 4.2 1.4 4 0.02 0.2 0.2 0.31 2.9 13.5 0.7 U.2 5 81 o 1 6 16 6 29 6 65 1 98 
P 200-2SO ,.1 1.1 3 0.02 0.2 0.2 0.27 1.7 8.8 0.7 9.5 7 11 o 1 5 12 5 23 10 67 1 99 
.. 250-300 4 .3 1.0 3 0.02 0.3 0.2 0.32 1.0 5.2 o.a 6.0 13 56 o 1 7 13 ' 25 ' " 1 98 
.. 380-350 t3 0.7 4 0.02 1.9 0.3 0.35 º·' ,.2 2.6 6.8 38 19 o 1 5H ' 26 9 65 1 98 
.. 350-400 .. , 0.9 ' 0.02 1.7 0.3 0.28 0.5 3.4 2.3 S.7 H 18 o 1 tH 7 26 10 64 1 98 
li too-no .. , 0.6 5 0.02 1.8 0.3 0.20 0.2 2.5 2.3 4.8 48 8 o 1 7 16 5 29 10 61 2 97 
IV ts0-500 4.7 0.6 5 0.02 0.1 0.1 0.10 0.3 2.8 0.3 3.1 10 50 1 1 8 16 5 31 12 57 1 98 

li 500-550 4.6 0.7 5 0.02 0.1 0.1 O.H 0.1 2.8 0.3 3.1 10 25 1 1 7 18 6 33 21 " 2 96 

IV 550-600 t.6 0.7 4 0.02 0.1 0.2 O.H 0.2 2.8 0.4 3 .2 13 l3 1 2 9 19 ' 35 20 o 1 98
IV 600-650 t2 0.1 ' 0.02 0.1 0.1 0.08 0.4 3.4 0.3 3.7 8 57 o 1 7 21 8 37 23 40 1 98 

IV 650-700 ,.s 0.7 4 0.02 0.1 0.2 o.o, 0.3 2.8 0.4 3 .2 13 u o 1 6 19 5 31 23 46 1 ta 

IV 700-750 4.0 0.7 3 0.02 0.1 0.1 0.25 º·' 3.1 0.5 3.6 14 44 1 1 6 20 6 34 23 43 2 95 
.. 750-800 4 .3 0.7 4 0.02 0.1 0.1 0.19 0.6 2.8 º·' 3.2 13 60 o 1 6 21 6 34 18 48 1 98 
n 800-850 tl 0.7 ' 0.02 0.1 0.1 0.22 0.6 3.4 0.4 3.8 11 60 o 1 6 22 8 37 17 46 1 98 

IV 850-900 4.2 0.7 4 0.02 0.1 0.1 0.27 0.7 3.1 0.5 3.6 u 58 o 2 9 21 3 35 19 46 1 98 
.. 908-950 '·º 0.7 3 0.02 0.1 0.1 0.37 0.6 3.1 0.6 3.7 16 50 1 2 7 20 3 33 19 48 1 98 

H.5-10.0 4.1 0.7 5 0.82 0.1 0.1 0.22 o.a 3.( 8.4 3.8 11 67 1 2 7 21 3 3t 18 48 1 ti 

10.0-10.5 t.2 0.7 6 0.02 0.1 0.1 t.22 0.5 2.8 0.4 3.2 13 56 6 5 814 2 35 19 " 1 98 

10.5-11.0 ,., 1.7 7 0.02 1.1 0.1 O.OI 0.2 1.8 0.3 2.1 14 40 19 11 8 10 ' 52 12 36 1 97 

10.0-11.0 4.1 0.7 2 0.02 0.1 1.1 1.18 3.2 10,9 0.4 11.3 ' 89 o o o 8 11 19 39 u 1 98 

11.0-11.s 4.7 0.7 7 0.02 L2 0.3 0.10 o.o 2.2 -1., -3.8 42--t l -l 711-- 435 -U U --1 - -ti -

11.5-12.0 ,.s 0.7 9 0.02 1.5 0.2 0.18 e.o 2.2 1.8 , .. (5 o 6 6 5 ' 3 2' 28 " 1 ti 

12.0-12.5 C.7 0.7 U 8.02 0.1 0.1 0.08 o.o 2.9 0.3 2.3 13 0 11 9 5 5 1 31 23 u 1 ti 

12.5-13.0 4.5 0.7 8 0.02 1.1 0.1 O.tt o.a (.7 0.3 5.0 6 73 • o 1 2 2 5 20 75 1 99 

13.0-14.0 4.0 0.7 1 0.02 0.1 0.1 0.15 4.2 20.5 0.4 20.9 2 91 o o 1 2 2 5 u 81 11 86 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h40111alitico1 • cor 4o solo 4o larraaco I ILI argiloso). 
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Apêndice 4. 

Nicromorfologia dos perfis das três toposseqüências estudadas. 
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ltrbt1te 
&trinte 

Ap (IS-31cal 81 (to-90c1) Bt ( 11'-127c1I Bt ( 140-tSSctl Bt/Bl(,oOctl 

, ..... Vertelko e ia6ti- SOi, Yerael11ot il6tico Vtrtelko e i16tico 40S1 tertelM e 1111 fues: atfue deisa 
co i16tico (,U e •I fue 1icroagre-

pda (nl. o pl1111 , ter-
•l• e e/ tndilcia ••·
Mpie&.

8rllll 20l, .-rtao ar- UI, ,urtio arredoa- idet Bt (I0-90ctl ide• Bt(80-90cal. Grloa de .-rtio arreá-
rt40dldo I n- ado e liao e/ rra,- 1Cáriea1 w Nrdu da4ts, Oldlladoa e ka ae-
nrredowdo e aeatos de e&rllo e 16- de ,trioa grloa de leciaudoe. 
ka selecioudo. d1lo1 ferngilOIOI. 111rtao ngere1 
Canlo 6 fr••- oriaea de alguu 
te. CltiÜI por 

diuol1çlo. 

PINII Pianraia coa 40l, de upmaaeato de eapmueato coa Jft, de -,ilbaea- Pt: tOl (e&tidldea). n: 
,oaw ort0e&ti- COI alpaaa ort0ta,i- caai1 • orip1 to cot porosidade lS I lOl COI poros de ea-
odes dadea e waia. biol6&ie& ■ito tmlar 1itidaaeate pilweato, rtaauaa e 

f,.atea ca,nà por orp- Catidadea. 

1i1101. 

Trlll Porffrie&, local- Ap6rica-graa6idica e Gru6i4ie& e local- Griaica-gru6idica PI: porffrica coa ca,ida-
aeate 1icroagre· local111te graaóidica. aeate ap6rica-gra- dei. P2: gru6idica a ap6-
pda t6ifüa rica-graaóidica 

llitlu Microagrepçlo Cltb • dif ulo e de &ti,idade •iol6gica IIOtlff ceatia6tri- PI: klos glehlarea estio 
lipirateate de- 1treaa co■u COI ra- ■ito etiteate: co. preautea pr61i101 li ca-
seatol,ida. m ferriargilb de cauia e alimaea- tiàdel; 1 seçlo ie CIIII 

i11tiaçlo. Alpu aare· to dOI grloa de eli,aoidal IOltra 1icro-
p4ot poliNricos tu .-rtzo u difem- agrepdoa e/ plaa igul 
tedêacia 1icrmodllar tea partea • liai- da •tri&. n: M f rapea� 
COI peda lidlde fraca a ... tos de f ue deu& COI fia-
toderda. 1 iaottRlo. nru (litorrell.-ia !). 

licroaorfol 11 do Perfil 1 à to 1e ilcia da Pueada llorro Grude. Cluaifica og poa .. do aolo: Lltoaaolo Yenelko-!letro füco ! 
aoderado, te1t1r1 ■ito argilosa. 
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llriloatt \ 

Atri�1lt 
Ap (12-17c1) H U4·70c1l Bt(llO·IOctl 

Plana 511, �r,10 1,erttlkado, 60S 1 nraelio, ia6tico. 401, ,er1alko, i16tico, 
11116pico COI tt1di1ci1 1 
ia6tico. 

lrltt JOI, 111rt10 1rredo1d1doa 101, co1 c1r1cterfttic11 101, ide1 co1 car,lo e l 
e li101 1 ltder1d11e1te e co1po1içlo ae1elb1tea ;rio de t1r11li11. 
1elecio11do1. llg111 101 do korl1ó1te Ap. 
1641101 pretos areia fl• 
... 

,.,., 201, 1i1to1, coapoatoa 4e )OI, de e1pllka1eato coa 4SI, de e1pilk11e1to. 
c111i1, c1,idade1, fiaaa- ca11i1. ca,idadea e fia-
r11 e poroa de e1pilk1- 11r1a 101 do1f1ios 11i1

1e1to. de11oa. 

Tr• Porflrica coa dt1l1ioa Gri1ic1-gr116idica ctt Gri1ic1-gr116idic1 co1 
gn16idico1. do1f1ioa p6rflricoa fia- rarea do1(1io1 porffri-

11rado1 (agregados polif- coa. 
dricoa e o,aia), 

Pei�ea Alguaa p6p1l11 de 11te- leparaç6ea pl611ic11 Dinr111 aeç6ea 
rial forte1eate orientado jatreaal ocorrei 11 �orda tr111,er11i1 co1 for11 
(1rgil1,i1çlo !) 111oci1- de agregados. lo i1terior 0,11 e dii1etro de l a 
daa a paredes de ca,ida- de agregados poli6drico1 2tt co1 pree1chi1e1to 
dea. k6 111te1di1ci11icro- ,ariado de 1lcroagrega-

1od1lar, 4aado lagar a doa e pe1u101 grloa •e 
111 pedalid••• fraca a 111rt10 (atitidade �io· 
ltderada. ca,idadea e ca- l6gic1 i1te111). 
aala elip1oidal1 iadic11 
itte111 atl•i•••• �iol6-
gica. 

licro1orfologia do Perfil lh da topo11e1ti1cia da faseada lorro Gra•••· Cl111iflc1çlo do 1010: L1to11olo Veraelko
l1c1ro, 6lico, A 10der1do, te1t1r111ito argilo11. 



ltrint1 

Plana 

Grita 

hrll 

frua 

Feiçlea 

Tr111içlo A/1 (30·42c1) 

A: 301, br110, e1,1el16pico COI baiJI 

birrefri11bti1. 
8: 401, br110 1,er1elk1do, ,011116pi-
co. 

A: SOi, ,,1rt10 1 1rredo1d1do, be1 ae-
letioaado (areia Ci11J co■ 16d1loa 
pretos co1111 c/ •rilko 1etilico (fe-
rngiaoaoa). 
B: 3911 iiea A. 

A: 201, ta,idadea. 
B: 301, ca,idadea e t111ia. 

A: Porftrica de11a. 
B: Porffrica fia11r1da coa c1,id1de1 e 
ca11i1. 

A: t pedorre11,1ia ,er1elk1, deasa de 
O,Sc1 de diiaetro (16d1lo do •ori101te 
B aotopoato). Aa corea br110-eac1ro 
111e1tu 11 tr111içlo de A para I t•i· 
dro■orf ilto). 
B: P6p1l11 de 1rgil1,i1çlo 11ito fre-
,,eatea, coa cor ,er1el•o i1te110. Ca· 
,i4a4ea alo re,e1tid11 por ferrb. lo 
li1ite eatre 11 4111 f11e1 ocorre 111 
coaleaciacia ca,itfrja coa preeacii· 
1e1to d11 krdaa co1 frag1e1to1 de,-
preadidoa (depleçlo ,,t1ic1+1ecl1ic1). 
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hrbute 

Btl (IOH lOc1). Bt2 ( 130· 140c1). 

601, ,er1elko e1c1ro, ,0116pito a 601, ,er1elho eac1ro 
,011116pico. 111lg111 •01l1io1 6 ,1ri114o para br110 
,er1elko-111rel1do (1eareg1çlo de 1,er1elhdo claro, ,o-
ferro). _11116pico. 

201, ,,artio 11b1rredo1d1do 10· 20I, q11rt10 a1b1rre· 
der1d11ente aeletioaado. 1 Grlo do1d1do toder1d11e1te 
de 1ic1 1 1 t1r11li11 e doia 16d1- 1elecio11do. 2 grloa 
loa rerr11i10101 1rredo1d1do1. de 1ic1 e doia 16d1lo1 

ferr1glaoso1 

201, pri1cip1l1e1tt ca,idadea co1 lde1 Btt. 
111111 c111i1 e fi111r11. 

Porflrica co1 ca,ida•ea. li parte Porflrica coa ca,ida-
da liliaa aota-ae 111 teadêacia a du e Clllil. 
gr116idic1. 

Gr11de ••••tidade de ferri1r1ill1 canai1 alo re,estidoa 
•e il1,i1çlo; 11ito1 poroa tos- por ferriargill1 de 
tr11-1e p1rci1l1e1te pree1chijo1 ilniaçlo. Doia 
pelos ferriargilla; ocorre 11 16d1lo1 ferrugi10101 
corpo le 21tc1 for11do e11e1ci1I• COI •• ,,,teto filo 
111te por ferriargilla. Cltla 1e1 triido, le dilletro ao 
e1ti1çlo estriada e co1tl111 tu- re,or le S-7• (litor-
�•• alo co1111 (c1tl1 de dif11lo) rett,1l1 !J. laloa 
aco1p11•11do 11 paredes de ca,i- 1le�1l1re1 a,erae-
••de1 e c111i1. 11,11ti1e1to1 liadoa cot1111111-
pretoa fi101 e co1t(1101 (ferrla) trh. 
COIUI, 

l1crotorfolo II do Perfil 4 da to 0111 lê1c11 da Funda lorro Graade. Cl1111hcaçlo do 1010: Pol16l1co fer1elho-1 , • 

lac1ro diatr6fico, Tb, A ■oderado, te1t1r1 argila 1re1011/11ito argiloaa. 
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1trin1te 

Atrn,to 
tra11içlo 1/Bt (l0·40c■I Btt (64-iSc■ I Btl (llS·USctl 

Plana 1: 151, hr110 claro I alaraajado, SOi, �r,10 1,er1elk1do co110111 SOi, nraelko e huo 
1111êpico. lt: SOi, �r110 a,er1elk1- n1rel1d11, ,01111,pico. 1,er1elhado. Yo1a11êpi· 
do, ,oaaaalpico. co. 

8dt1 1: SOi, ,,1rt10 co1 gr11 ,ari6,el de JSI, co1poaiçlo e c1r1cterl1tic11 lSS, 1e1elha1te 10 Btl. 
11fericid1de e 1rredo1db�1to 1 po1co 1e1elh11te1 101 e,coatradoa 11 lica, 11ito co1111 (>-
1elecio11do. Pre1e1ça de feldapato e tr111içlo eatre E e Bt. t grlo 4e 111. Pre1e1ça de feldap-
1lca 6 COIU, lt: 251, e/ li 1e11a1 iirclo e t1r1ali1a. l6d1lo1 ferr1· atoa t hr11li11.
c1r1cterf1tic11. Pre1e1ç1 de 16i1lo1 gi10101 alo COIIII, 
ferr1gi10101 ê COIII. 

Ptrll 1: lOS, da e1pilka1e1to COI ca,lda- ISI, ca,idadea e c111i1. ISI, ca,idadea e c111i1. 
dea. lt: 301, ca,i4adea e c111i1. 

,, ... 1: geftrica coa pe,1e101 do1f1io1 Porflrica coa ca,idadea e caaaia. Porflrica. 
porf!ricoa ,,e te1 pl1111 111relado 
,011116pico. lt: porffrica. 

Peiçha 1: C.ace1tr1ç6e1 pl611ica1 coa fer· P6p1la1 COIIII, AI ca,idadea e li Ferriargilla 1e1elha1te1 
riargilla e fiado 1atricial e1 degra- parede, doa agregados poli6drico1 101 do Btt e 01tro1 coa-
daçlo, de cor 11arel1da uparau (caaaial eatlo re,eatidaa e1111 plnoa alo COIU8 re-

(Pedorrelf,aia do Bt). 11ioria por ferri1rgill1 101ado1 ,eatiado e pree1cke1do 
lt: graade ••••tidade de ferriargilla e 1icroe1tr1tificadoa de 1rgil1· ca,ida,ea e c111l1. 1 
co1ple101 e 1icroe1tr1tific1do1 re- liaçlo. li 10111 de co1ce1traç6e1 16d1lo preto ferr1gi1010 
,eatiado caaaia e c1,id1de1. P6p1la1 pl611ic11 1e1 o padrlo de e1ti1çlo de 1u e/ ••••eleto 
e poros •1oq1eado1 por c1tl1 alo 11i- eatriada e co1tf111 car1cterf1tico ae1elâ11te ao do f11,o 
to fre,,eatea. Slo co1111 rerrla e a da 1rgil1,iaçlo. Ferrl1 ocorrei 11tricial 1 co1te1do 
deacoloraçlo do pl111a 1 111i1 tOIO a uaociadoa a ferriargilh 111 pa- i1cl11i,e 1ic1. Paeado· 
forte 101açlo ocorrida 101 ferriar- rtdea de 1lg111 poroa. Graade t••· ■orfoa de 1ic11 aloco-
gilla. Cltla de dif11lo tuh61 ae atidade de 16,1lo1 ferr11i10101 1111. Cuidadu elip-
f11e1 preaeatea 111 parede• doa agre· iacorpora,01 10 f•••• 1atrici1l toidaia de 1 a 4u de 
gadoa. (pedo 01 litorretl,1ia!I. dil1etro 11ior aloco-

1111. 

licro■orrolo 11 io Perfil 5 da to 011e lê1cia da Fazeada lorro Gra1de. Cl1111fic1çlo do eolo: Podi6lico Yer1elko ' p • 

!1c1ro e1tr6fico, tb, A 1oder1do, te1t1ra argila are1011/1rgila.
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ltrbtttt 
ltri�1t1 

Truaiçlo A/!· 1! (U-41cal Btl (S0-60c1I BUg (7S-90ct) 
(22-29ct) 

Plana 201, bnno, lo- 401, br110 alaranja- SOi, br110 1lara1j1do 1 451, co1 ,ariegado de corea 
cal1ente 1ud- do, ,01ae1q1elaêpico. br110 a,er1elk1do co110- co111tri1 ,er1elko-escuro 
pico. 111 111relo-e1,erde1d11 co110111 u1relad11 j11to 11 

(parte d11 paredea doa partdu do1 agregldos , nia-
agregados). Yo1aeaq1el1ê- tiado 1e11e1 locaia 111 gra-
pico. daçlo co1pleta do ,er1elko 

a1c1ro at6 o ci111 e1,erdeado 
(gteiiaçlo). Yo1aaaêpico a 
,011e111el16pico. 

Grha 601, 111rho 111 301, 1e1elka1te a 2tS, 111t10 1e1elk11te 351, q11rt10 11b1rredo1d1do 
1tlecio11do (de A/!. Q111do o 111rtio 101 koriioatea aobreja- coa gr11 ,arii,el de e1f1ri-
areia 11ito fiaa ê areia fi11 1 1e1 ceates. 1 grlo1 de 1it1. cidade. Predo1t1io de areia 
a 16di1). Grau gra, de 1rredo1due1- 11ito fi11. lica 6 1uito co-
de 1rredo1d11en- to e eafericidade 6 111 e1 toda a ll1i11 (11). 
to nrihel. 1ai1 ete,ado. lica 6 Pre1e1ç1 •e S grloa de 
Preaeaça de 1i- COIII. 1 grlo de feldapat11. 
c11. l6d1loa feldspato. 
pretos COIHI.

,.,., 181, cnidadea + 101, ca,idadea, iate- tos, i1ter1gregado1. 1 201, poros i1teragreg1do1 e 
t1pilh1t1to. ragregado1 e fi11. ca,i4ade elipaoi4al(tO•l ortotnid&dea. 

\'rm Porflrica + ge- Porfirica fi111rad1. Porffrica fi111rad1. Porftrica fi111rad1. 
í6rica. 

Peiçlu legregaç6ea 4e Plp1l11 e ferriargi- rerrla, c1tl1 4e 4if11lo, Ab11dl1cia •e c1tl1 de 1at1-
ferro (ferrla) lia de il1,iaçlo co- argilla (111relo1) e fer- reia 4i,eraa (111,iaçlo e di· 
for111do reco- 1111. ferrla, ,e1atl1 riargilla {,er1et,01 e f11lo pri1cip1l1eate}. l1it11 
hiteatoa kori- e c1tl1 •e •if11lo pretos) de il1,i1çlo alo pip1l11 •e ferriargilla 1011-
ioataia e coatl- aparecei aaaociadoa co11a1 111 paredes doa doa iacorporadoa. Oa diferea-
1101. 111 parede• doa agre- agregados. A ca,idade tea tipos de c1tl1 aparece• 

'ª'°'· elipaoidal de orige1 1e1cladoa 111 paredes doa ag-
biol6gic1 eati 11ito . regados. 11101 1 glêb1l11 e 
preaenada e tu u c1tl1 101trn 1itida1e1te o 
re,e1ti1eato coatl110 1 proce110 4e aobili11çlo de 
portaato 11ito receite, Pe. P1e1doaorfo1 de 1ic1. 
de ferrla. 

l1croaorfolo II do Perfil 6 da to oaaeqlilc11 da rauah lorro Graade. Claauflcaçlo do aoto: Po416llco Yerae1'o-g p 
Alarelo epidiatr6fico e1doe1tr6fico, Ta, A aodera,o, 1br1pto, te1t1ra fraaco argilo are1011/11ito argilosa. 



ltrinto 
Ap ( 12-29n) 

Plu11 SI, br1no 111rel1do 1

ia6t ico. 

trila 601, q11rt10 arre-
doadado e oad . 1 11 l 
1elecio11do (areia 
11ito fiaa a groaaa) 

Poro• 3SI, de e1pilh11e1to 
co11tg1111 ca,ida-
dea. 

Trua GeUrica. 

Peiçha Alg111 16d1loa pre-
toa <211 e car,lo 
e1p1r1011111trit. 

1tri111t1 

E c/l11el11 (80-9Sc1li IL:i1terl1· 
1el1 L:luela 

IL: 1e1elà11te ao Ap. 
L: 351, br110 1,er1elh1do 1 901 c,-
ti1ico forte1e1te orientado. 

IL: 111elh11te ao Ap. 
L: SOi, 1e1elh11te ao Ap. 

IL: 1e1elh1nte ao Ap. 
L: tSI, ca,id1de1 e poro, irre11l1-
rea. 

IL: Qlit&nica, loc1l1e1te gef6rica. 
L: Porflrica. 

IL: tio h' catla. 
L: Perriargilla co1poato1 e 1i1ple1 
e ferrla (co1111) pree1che1do 01 po-
roa•• traia 1ef6ric1 ati traaa-
for11-l111 porffrica. A tr111içio 
iaferior f 11i11rad11l 'º qae a 
tr111içlo 11perior, 411 i 1br1pta. 

191 

BE (1l0-220c1I BE (210·120c1I 
nb11oatra l nb11ostra b 

201, pl1111 br110 201, br110 ,er1e-
111relado 1e1 ae- lko-11uelado, 
paraç6ea ,u

- toeaqaehfpico. 
11ic11 1 loc1l1e1te 
e1q1el11a16pico. 

501, q1arho e/ SOS, ijea ante-
1r111lo16tria e rior. 

aorfoacopia 1e1e· 
lhaate ao Ap e E. 

3011 de e1pilh1- idea 11terior, 
111to e eapaçoa COI peqltlll 
i1ter1gre11do1 1 c/ ca,idadea. 1 po-
freq1eatea &ale· roa f 1e1or oade 
rias biol6gic11. U ftrriargi lia. 

Gef6rica loc1l1e1- Tr111 cotp leu 
te q1it&1ic1 oa COI do1f1io1 ge-
porffrica. ftricoa e 1lg111 

porffricos. 

Poacos ferriar- Ferriar&i lia de 
&ilia. il1,iaçlo re,ea-

te1 c1,idade1. 2 
Clllil pree1chi-
doa por grãos e 
pl1111 (gr11ot6-
hloa). 

l1cro1orfolo ia do erfil t da to oaae H1c11 do T11H: Podt61ico Yeraelbo·oarelo Tb Uico l 101 erado te1t1r1 ' P  P .  l i  1 1 

1re1011/16dia. (lo horizoate BE fora• de1crit11 d1aa 11b1ao1tra1 1 e b, aeado a a1b1101tra b 1ai1 de111 ,,e ai. 



loriutte 
&trinto 

Ap/! (28-36c1I ! t/l11el11 (S2-S7t1I

Plana SI, caataako ea- SI, br110 11arelado a aurelo e1 
cuo, ia6tico. 1lg111 locaia, e1q1el,0116pico. 

lrltl 701, q11rt10 ar- 101, 1e1elkante ao Ap. 1 grloa de 
redoadado e li10 1

feldapatoa bastante corrofdos (a-
10derad11eate ae- reia 11ito fitai. 
lecionado. t iir-
do. 

Ptrtl 251, de e1pilk1- 2SS, de e1pilk11ento co1 peq1e111 
1eato. ca,idadea 111 10111 porflric11. 

frua Geftrica e local- Gef6rica 1111tri1 e porffrica 
1ente üaica. 111 l11el11. 

Peiflea 1 Gr110Ubilo. A 1aior parte do pla11a 6 c1ti-
Pl1111, co1po1to aico de 1rgit1,içlo. Oade oa fer-
por 11t6ri1 oral- riarcilia ae co1ce1tr11 a tra11 
1ic1 e argila co1 paaaa a porflrica for1a1do aa la-
lne orintaçio 1el11. COIO 10 perfil 11terior, a 

tr111içio l11ela/i1terla1el1 6 a-
br1pta 11 parte 11perior e era-
d11l 11 parte iaferior da luela. 
ltllltlCHtH de ftrriarailia J' 
deacoloridoa cu111 11 parte 11-

perior l la■ela. ferrla e ••loa 
COIIH. 

11t (lS0-160c1) 

201, br110 1 ,o-
eaqaeldpico 

SOS, 11art10 1e1elh11te 
ao do lp e do E. 7 
gr.loa de feldapatoa 
(orto e plagiocli1io1) 
c/ ta111ko1 difereatea 
(areia ndia a fiaal, 
alg11111ito f1tegro1. 

301, ca,idadea, Clllil 
e galerias biol6gicaa. 

Co1ple11 c/ te1dê1ci1 
porflrica local por61 
co1 do1t1io da trua 
geftrlca. 

ferri1rgill1 de il1,i1-
çio re,e1te11111111 
cnidadn e ca11ia.

las galerias ,iol6gic11 
•• 1e1pre de11oro1a1e1-
toa •e parede, (arai
fraco de aarecaçio).

192 

CI (1U-19Sc1I 

Predo1f1io de ea-
tr1t1r1 de rocka. 

2 litofaciea: are-
aito 11ito f bo, 
11ito 1elecio11do 
e aruito fino 
(areia 16di1 a fi-
11). Q1arho c/ 
alg11a feldapatoa 
e t1r11li11. Sil-
tito aparece co1 
1eaor npreaslo. 

O arnito aros-
aeiro eaU 11ia 
alterado e ule 
U Ilia feiç6n 
pedogeaêticaa:po-
roa 1 1etacnU1-
de1 1 co1ce1traç6e1 
pJt11ica1 e aegre-
caçlo de ferro 
(kidro1orfi110). 

l1cro10rfolo ia do g p uril lda to oue liacu do T11bê: Podl61ico Yeraeno-Alarelo p • n ntr6rico, Aaoderado, tntua 1 1 

1re1011/16di1 ('areaic'I, 
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ltri111te 
AtrU1to 

Ap (U·Bc1) AB (2S-31c1l li (U-S2c1) 

PIUII 101, br110 1ci1ie1t1do, ai- 101, ilea Ap. lSI, br110 1ci11e1t1do e br110 
l1116pico. 1,er1elk1do. 1il1116pico. 

Grita 601, ,,artio 11ito 1111ele- ide• Ap. 1 grlo de ,,artio le 4n ide• 101 11teriore1. lo ailtito 
cioaado. l feld1p1to1 1 1 de dilaetro. (litorrelt,1i1) ki ocorrê1ci1 co-
t1r11li11 e tirioa 16i1lo1 111 de 1ic11 (areia 11ito fiaa). 
pretoa ferr1gi10101. 

. 
Porta lOI, c111i1 e ca,idaiea ir· 201, coa 11ia c1,ii1de1 irreg1ta- idH AB 

reg1lare1 e de e1pilk11e1to. rea, ortoca,idadea e caaaia 10 
coatato co■ c11c1t•o (litorrelf· 
,,iul. 

Tr• Porffrica co1 teadêacia 16· Porffrica coa pl111a 1il1116pico. idH AB 
aica oade alo., pl1111. 

Peich• Litorrelt,,ia de ailtito. 1 Ferri1rgill1 zoaadoa tfpicoa de ldn AB, co111i1 ferriargilla 
agroUbtlo. 1rgil1,iaçlo ao coatato eatre 11 for111do re,eati■eatoa co1tf1101 

litorrett,1ia1 ceati16tric11 (ai· 101e1te 111 ca,idadea e poroa ,,e 
ltito) e a 11trii. Co1ce1traçlo ki ao coatato doa frapeatoa de 
de pl1111 a,er■elkado sobre e ao ailtito e 4o 1010. C1tl1 de alte· 
lado doa fr111eato1 •• tiltito, raçlo e posterior dif11lo t11bf1 
11gere1 ker11ç1 por alteraçlo eatlo pre1e1te1 1e11e1 locaia. 
dute. 

l1cro1orrotogia do perftl 3 da topoueqlêacia ilo T11�6: Solo Litôlico (Cllbiuolo !I nbatrato ailtitoa da For11çlo 
ltararf, Tb, e1trôfico, A toderado, te1t1ra 1fdi1. 
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leriuate 
ltrihtt 

Tra11içlo A/1 (lO·lSc■ I (O·SOc■ I Bt2 (60·10c■ I IU (110-UOe■ I ltl 

Pluta A:tSI •r110 e1c1ro i16ti- 401, •r110 a11relado e/ He■ o-soe■. 351, •r110 a,er1elk1do-
co. B:251 •r110 a,er1elk1do 111ch11•11101,er1elk14o- 11Clf0 1 YOIHI· 

11eaq1eldpico 11c1ro. ,oaaeaq1el16pico. qteldpico. 

8rlt1 70110 A e 60110 l;co1po- 401, 111rt10 co1 gr11 ao4e- 1•e1 U·SOc1. SOi, q11rt10 COI gtlU 
aiçlo 6 11aelb1te: q11rho · rado 4e 1elecio111e1to, e/ 

. 

1oder14o 1 ••i10 de ae· 
••• 1elecio1ado coa 1lg111 11ito1 grloa •e 1ic1 (>21). lecit111e1to (areia 16· 
feld1p1to1 1 pe11do1 alo Areia 11ito fiaa e ailte 4ia a 11ito fiaa). Pre· 
opacos e l 1ic11. lilte co- di1i11e111 relaçlo ao Ap. 1e1ç1 de ftldapatoa e 
.... Feld1palo1 <li . 16d1lo1 preto• de 111 

COIHI, 

hrtl 151, fi111r11 e ca,idadea 101, ca,idade1 circ1lare1, idea 41·50c1 1 151, ca,idadea e c111i1 
coa 1lg11a peq1e1oa c111i1 o,aia e elipaoidaia 11ito e/ 1e1oa cni- lateragregadoa e/ ca,i-
10 B. 10110 Ap {korizotte COIIII (•iotar•açlo). dadea de or i • dadea •iol6gicaa, poria 
co1pactado) 1 ca,idadea •io- IH Uol6gica. 11101 do q1e a 40c1. 
l6gicaa e 01tr11 de aparei-
te depleçlo de 11teri1I. 

Tr• Porflrica. Porflrica. idea U·SOc1. Porfirica densa e/agre-
gados poli6dricoa. 

feiçha 1 plp1l1 de rerriargill Perriargilla de it,,iaçlo Plp1laa de ar- Graade 41uti•ade de 
ferte1e1te erieataio 11 at11i1 e 01tro1 de 4lf11lo gilHhçlo co- rerrlargilla de 1rgil1-
11tri1 •o Ap (p1leo1rgil1- ncohea parte iu pareies 1111. loau •e ,iaçlo preeacke1do ca-
,iaçle!J. laac••• e ••toa laa c1,ii1de1. Yariaçlo •e cotceatraçlo ,idalea e re,e1ti1do pa-
i1dic11 •idroaorfiaao te■- cor do pl1111111ere •iiro- de ferro, de redea de agregado,. l1i-
porlrio 11 tr11aiçlo abr1p- aorfiaao te1porlrio. 8r11- ftrriargi lia tas plp1l11. Ocorre re-
ta eatre A e 1. de q111tidale de p1e1doaor- le i lulaçlo e d1çlo drlatica de 1ic11 

foa 4e 1ic1a (foto). ca,i- de dif1do e p1e1doaorfo1. ta-
dadea •iol6gic11po111e110 COIIH Ili riaçlea 11 coloraçlo do 
1e1 iaterior peq1e1oa agre· paredes doa pl1a11 11gere1 kidro1or-
galos .1r111lar11 liaperaoa. porta 11ior11. fi1ao te1porlrio ti11e. 

l1croaorfolog11 do perh l 4 da topoaaeql 1c11 do Ta1,t: Pod16lico Yeraelko-Aaarelo, n, tlico, A aohndo, 
16di1/argilo11. 



ltri•ato 

Plana 

8rh1 

hroa 

Trlll 

Peiflt1 

Ap (IS-20t1I 

4tl 1 coa cor 
br110 ner1elka
do, uarelado e 
eitU tltlfO, 
Argiludpico 1 
1ae1quldpico. 

UI, 111rtio 
■oderad11ute
aelecioaado.
lita COIIII,

1SI, orto e aeta 
cnidadea, ca-
11i1 e fiaauu. 

Porffrica. 

lenatiaeatoa 
pretoa e1 po-
1içlo kipo, 11b 
e c1ti1ica e■ 
fi111n1 e 11-

troa poroa. 2 
p,pt111 h argi
lniaçlo forte-
1eate i1corpon
d11 l 11tril. 
16d1 loa pretoa 
da COIIII,

ltl (40-S8t1l 

401, br110 1,er-
1ell1do coa 11i

tu 111cka1 •r•-
10-eacu11, ,o-
11uquldpico.

40l, 411rt10 ao
derad11enh ae
lecioado, e/ 
esfericidade e 
uredoadueato 
altos. 8' ileu 
e r e ldapatoa. 

20I, orto e ■e
tacnidadea e 
poro, i1ter1gre
g1doa. 

PorHrica. 

Cnidadea e po
ro, e1tre11r111-
dot aoatru 
1r11de 1111tid1-
de de ferriar
gilla fort11e1te 
1011doa, ferrla 
e 1111lt(?). li 
111111 CUfOI OI 
ferriargi Ili de 
arai lniaçlo 
for1u 20I. Pl
pllu COIIII.

ltri111tt 

2Btg (I0-90c1I 

40l, •r110 a,er1elk1do e 
\r110-uarel1do, e/ 111ck11 
,er1eI•o i1te110, ,oe1-
qnl11116pico. 

)OI, 111rt10 po1co eaftrico 
e 1rredo1d1do por61 ••• 1e
tecio11do (areia fi11I. 4 
ftld1p1to1e21ic11. 

)OI, g1leri11 1 ca11i1 e 
ca,idadea, aeado a 11ior 
parte de orige1 biol6gic1. 

Porffrica. 

ledaçlo drt1tic1 doa fer
riargilla de il1,i1çio (10 
1t1iao 21 da ll1i11J. &lg1• 
111 ca,idadea alo re,eati
d11 por c1tl1 de dif11lo. 
Pip1l11 e ca,idadea preea
ckidaa por ferriargilla alo 
cn11. 01 c111i1 (c/aeçlo 
de 2 a >n) e c1,id1de1 
biol61ic11 (ln de diile
troJ, i1dic11 forte ati,i
dade da 1e1of111a do solo. 
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21tg2 (12S-140c1) 

)01, •r110 aaareldo c/ 111-
ck11. ,oe1q1el11116pico. 

301, ide■ 2Btg. 

401, gr11de1 g1l1ri11 (dihetro 
de 3 a lnJi c1,id1de1 elip-
1oid1i1 e 01tr11 irreg1l1re1 de 
11101 porte alo COIIII, 

Porffrica e/ •togaleriaa 

Ferriargilia e argilla de ila
,iaçlo, re,e1ti1do e pree1-
cke1do 11 c1,idade1 • c111ia de 
111or porte (<)n), c•e111do a 
2-)1 da lili1a. 01tro1 ferriar· 
gili1 e/ di1trib1içlo paralela 
l 11perftcie d11 gr11de1 g1le
ria1, ,atratificadoa e co1 for
te aderência, por61 co1 padrlo
de e1ti1çlo 01d1l1do e 110 co1-
tf110 ffoto ). le11tl1 de di
f11lo {1eoc1tl) e ••lo, circ11-
da1 toa parte doa poro1·1e10-
re1, ckegaado I for11r 16d1lo1.
l1it11 pip1l11 de argila,iaçio.

l1croaorfologi1 do perfil S da topo11eqli1cia do Tu•t: Pod1611co fer■et•o-ouelo, Tb, Uico, & aoderado, 
16di1/1rgilo11 f11e ■oder1d11e1te dre11do. 



llrilute 

1trn1t• 
li (6S·73ttl li (HHlOctl 

fluu 2SI, br110 11arelado claro, 011i- 401101 do1l1ioa porftrico1 e 301 
atpito. 1011ra16i4icoa, br110 111relado coa 

e1tr1t1ra 011i16pic1. 

Grita 4SI, 111rtio 11ito 1elecio11do 301 1 ide■ 6S-73ct. O gra, de etftri-
(areia fiaa) co1 pre1e1ça aig1i- cidade 6 ba1t11te ele,ado. 
ficati,a de aica (Ili, COI al-
11111rlo1 de feldapatoa e 2 t1r-
111i111. 

foro• JSI, galerias e aetaca,idadea e 301, ca,idadea elipaoidaia e oatraa 
poros de e1pilka1e1to. irregalarea j11t11e1te coa poros de 

eapi lb1eato. 

Trua Porftrica co11lp11 do1l1io1 co1ple1a, porffrica e 1r116idica. 
1r116idico1. 

Peiflea Oa agregados 1ra11larea 1e1ore1 laloa e 16d1lo1 ferr11i10101 co1111 
,,e 211 te1 for11 eaf6rica 01 11 toda a lbiaa. &gregadoa 1e1orea 
irreg1lar, i1cl1i1do grloa de 11e 211 t11 foraato lrregalar, arre-
areia 11ito fiaa 10 1e1 iaterior doada4o 01 e,f,rico. 
(tri11e1). &11111 16d1lo1 e kaloa 
glehluea. 

ogia do perfil 6 da topoauqihcia do Tub6: C11bi11olo Uico, n, A aoderado, tntua ar :Hoaa licroaorfol 
1edi1e1to1 1l1,iai1. 

' 

196 

, 11batnto 
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llrbttlt 

&trintt 
AB(10·17c■) Ili (10-7'ct) 112 {UO-U7c1J 

Plana 601. ,er1et•o-e1c1ro. i16ti- 4SI, ,er1e1•0-e1c1ro, i16tico. )ti, ,er1el•o-e1c1ro e i16tico. 
co.

., ... tSI, 11artio arredonado co1 idet. lOI, i4e1 COI 16d1lo1 preto, co-
1r11 aoderado de 1eleçlo. 2 1111. 
16d1lo1 preto• e 1 t1r1ali-
••• 

-

Ptrn 2SI, COI 111111 c11ai1, fia- 401, 1etaca,idade1, galeria, ca- ffl, de upit•aaeato e graade 
11r11,ca,idade1 t e1paço1 11i1 e pri1cipal1e1te poroa de 1111ti4ne de porta de orlgu 
eatre pe11e101 agre11do1. upil .. 111to. •iol61ica (ca,idnea elip1oidai1

e ca11la)

frua Porffrica coa alg1u dnf- Grl1ica-1r116idica. Grlaica, co1 do1l1io1 griaico-
aioa gra16idico1. 1r116idico1. 

reiflt• 11ra1ot1•0. Alg111 agrega- lgregadoa gr111lare1 co■ ta■aa•o e qregadoa granlare, co1 tma•o 
doa 1ili1ftrico1 estio 11r1- for1a nribel. (t.S a 2111 e foraa ,ari&,eia 
pado, 11geri1do coaleaceacia (e1ffrico1 1 o,aia e irreg1lare1J. 
p/ for11çlo dt u nior. 

l1croaorfolo 11 do perfil 1 da to 011e H1c11 do Lo•o. Cl1111hca lo do aolo: Latoaaolo YeraeUo-Eacuo Uico A ' p • ç 

aoderado te1t1r1 argiloaa. 
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1trbt1te 
&tri�1to 

Ap/8(20-3&c1} 8t1(84-92c1) B1l(llO-t28c1l 

Pla111 401, br110 1,er1elka•o, i16tico. 401, ,er1elko e i16tico. 501, ,err1elko e i16tico. 

lrlta 401, q11rtio c/ta111ko ,1rit,el 30S, idt1. 3Sl, ide1. Al61 do 41artio 1

111 co1 do1f1io de areia fi11 t1r11li11 e zirclo aparecei 10 
(po1co 1elecio11dol c/ gra, •e perfil. l6d1lo1 pretos (areia 
1rredo1d11e1to ele,adte eaferi- fi1al. alo co1111. 
cidade 11ito ,aril,el. 

Ptroa 201 1 ortoc1,i41de1 e c111i1 e/ 301, ortoca,idadea e poros de 391101 do1t1ioa porflricoa e 
po1coa poros de e1pilk11e1to. e1pllk11e1to co11tit1e1 a 1aior SOi 101 gr116idicoa. Porosidade 

parte da porosidade. l11ero1a1 •• e1pilk11e1to 11ior 41e 10
ca,idadea e!ipsoidaia e t11bé1 koriioate 1ci11, 1e1do co1ple-
cirnlarea. 1e1tada por ortoc1,idade1 e

CHIÍI, 

fnu Porflrica e/ te1dê1cia tê11e Porflrica co1 forte te1dê1ci1 Gr116idica e/ te1dê1ci1 porff-
para graa6idica loc1l1e1te. gr116idic1 e coa do1t1ioa gr116i- rica e local1eate grl1ic1. 

d icoa tf pi coa. 

Peiflea letaca,idadea elip1oidai1 e ga- Car,lo e 16d1lo1 pretos co■111. 
lerias biot6gic11 co111a. Algaaa 
16d1lo1 pretos e car,lo. , 

licro■orfolo 11 do erfil 2 da to oue lêacia do Lobo. Cluairica lo do 1010: Poh6lico Yer1elko-81caro Latosa6lico g p p q ç 

6lico, tb, te1t1ra 16di1/1rgilo11. 
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1trbt1tt 
ltri,1to 

Tra11içlo A/B (3S-47c1) (kori- Traaaiçlo A/B (3S-47c1) (topo Bt ( HD-t Uc■I 
Hlte AI do iorhoate B) 

Plana 101, caataa•o eac1ro 1 ia6tico. 351, br110 1,er1et•a•o claro, 3Sl, br110 1,er1elkado, ,oe1q1elaé-
1ae1q1el16pic1 coa teadêacia pico. 
ia6tica. 

lrlta 601, q1art10 11I aelecioaado SOi, idea. DIU eatnrolitu. 4Sl, ide, Ap. tirclo, r1tilo e t1r-
(areia 11ito gro111 a fiaa), 11li1a e1tlo pre1e1te1. 
coa ele,ado ara, de arredo1d1-
aeato e e1íerlcid1de ,1ri,,e1. 

,., .. 101 1 e1piliue1to coa 1lg111a IOl, cnidadea. 291, ortoca,idades e peq1enaa gale· 
ortocnidadea. riu. 

,, ... Geftrica. Porff rica. Porflrica, loc1l1e1te gef6rica. 

PeitlH B1i11 pedalidade. Bt ,1ri1ç6es Ferri1rgill1 101ados pree1c•e1do 
11 cor do pla111 de br110 1- total 01 p1rci1l1e1te parte da po-
ciazeatado, br110 a,er1eliado rosidade (foto ). l6d1loa pretos 
e br110 ,er1elio-111relado. IIÍtO COIIII li li1i11. 
,,rias ,,,,111 de ferri1rgill1 
de ila,iaçlo obatr1i1do a po· 
roaidade (Foto). 

licroaorfologia do perfil 3 da topoauqlhcia do Lobo. Clanificaçio do solo: Podt6lico Yeraei.o-A■arelo, Uico, 
Tb, A aoderado, te1t1r1 a6dia. 
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lorhoate 
Atrn1t1 

truaiçlo A/Bt- Tr111içlo A/Bt- Btl (64-72c■I 811( 110· 1 Uc■I l11(140-148c1} 
(22-34ct) · Ap (U-34c■)· Bt 

Plana )01 1 br110-1,er· 401. nr1eao 1 401, ,er1elbo-e1c1ro 1 ia6- )OI, nraelbo )OI, uraetho 
telbdo. i16tico a local· tico loc1l1e1te ,0116pico. eanro, ia6ti- eacuo, ia6tico 

tente eaquho- co. 1 11d6lico. 
aaadpico.

lrlta 401 1 grau aode· 401, idet Ap. )SI, idea 1nltriore1, 1e1 )01 1 q11rho )OI, idet 81!. t 
rado de 1eleçlo, areia groua. e/ elendo feldspato en,ol-
arredoadadoa e uredoada■eato to por usi la 
eafericidade e elfericidade (1icrocli11). 
,arit,el. T1r11- nrihel, e > 
liaa e iirclo. aelecion1ento 

Poroa )OI, ortoca,ida- )01, ortocavida- 151, ortoc1vid1de1, c111i1 )OI, upilb· 401, ide■ 811 
des e poros de dea e CIHia. e iaportante porosidade de 1eato; gale- coa 11ior ,ol11e 
eapilbaaeato. eapilbaeato. riaa e aetaca- •e poros.

tidades biol6-
gicH COIIII.

trna Porft rica e/ Porflrica. Porffrica e/ teadêacia Graa6idica e/ Gr116dic1 e/ pe-
teadência age- gru6idica. teadêac ia por- ,uaoa doahioa 
rtrica. flrica. gridco1 e oa-

troa porflrico1. 

Peiflt1 t gra■ot1h e/ Perriargilla ,er1elbo ,i- llo U ntla. Poroa de origea 
plaa11 e grloa ,o, 101ado1 01 alo, 11ito 1641loa pretos biol6gica aha-
do Ap. l ptplla fre,1e1tes 11 p1rtde1 de de ta111bo bates. llo U 
de ugi laviaçlo ca11i1 e ca,idadea (Poto areia fi11 co· ntb. 
e/ f erriargilil l, 111do de •ihllo e de 1111 por todo 
zo11do1. Fer- argil1,iaçlo. A tr111 paa- o perfil.
riargi Ih reco- 11 logo a•ai10 (I0-88c1J 
•re■ parede de para porffrica localae1te 
agre1a•o1 (<ti). 1r116idic1. 

llicroaorfologia do perfil 4 da topo11eqlêac11 do Lobo. Cla111f1c1 lo do aolo: Poddltco Yeraelho !acuo L1to116hco, ç 
tlico, T�, A 1oderado, te1t1r1 16dia/1rgilo11. 
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hril11te 
ltrihto 

Tr111içlo A/B (16· Tn11içlo Bt (S2·60c1I 11 (ts-t0lc1} 
26c1I iori101te Ap. A/B (16-

26c1) topo 
do lt. 

Pluu 201, •r•ao 1,er1e- JSS, nr1e· 301, •r110 1,er1elà1do (c11t11iol, e/ te1- 301, ,r,ao a,er-
làado, i16tico e/ lb·êlCIFO, dê1ci1 geral i16tic1 e/ do1l1io1 ,01111• 1eli1do 1 i16tico 
le,e 11i1otropi1. eaquho111· 11eldpicoa. COI ti11e IDÍIO· 

dpico U- tropia. 
IH, 

Grloa SOi, q11rt10 e/ idea. 301, grloa de q11rt10 1p1re1t11 aer 11i1 381, 111rt10 e/ 
gr11 toderado de 1rredond1do1, eaf6rico1 e aelecioaadoa do gr11 1oder1do de 
aeleçlo, 1rredo1da- ,,e 111 c111d1a 1ci11. l6d1loa pretos co- teleçlo, •ea ea-
doa e esfericidade 1111 de cor ciaia e •rllào tettlico ao• f bicoa e arre-
,arit,el. l6d1lo1 ln refletida. doadadoa. 
preto, de t1111io 
areia fia, coa111. 

Poroa 301, ortoca,idadea 10 a 201, 301, ortoca,idadea, caaaia e 1et1c1,id1- 401, de e1pili1-
e 1lg111 poros de ortocnih- dea de orige1 biol6gica j11tueate coa teato e ovtroa 
eapi liaaeato. dea, caaaia poroa de e1pilia1e1to doa do1(1io1 gr116i- de origea biol6-

e poroa de dicoa. aica (aaleriaa}. 
raflea. 

Trua porflrica localae1- Porflrica Porflrica. Gr116idica, lo-
te aeftrica. ...... calaeate porff-

rica. 

Ptiçha llg1111 pt- Ferriarailla de cor ,er1elb, e1q111to a llo U ferriar-
. pllaa {argi- 11tri1 6 ,r,10 a,eraeliada, aaaociadoa l gi Ih. Ocorre 

lniaçlo). porosidade ca,ittria, 1e1do parte •e difa- gr11de co1tr11te 
Orieataçlo alo e parte •e il1,i1çlo. los do1f1io1 eot o Bt. a cor 
doa arloa 1ra16idicoa o pl1111 •o• 11reg1do1101tr1- do pl1111 6 11i-
•nido ao 1e 111cl1do, ,ari•••o de •r110 1,er1eli1do forte, 111 ocor-
uaejQ do para lr110 111relado e pe,1e1a1111cl11 rlacia de ua-
aolo 6 eii- ,er1tli11. 1 pedottb1lo e/ 1ateri1I 1icro- ciaa . l6d1lo1 
•eate. agreaa4o. pretoa COIIII • 

l1crotorfologu do perfil J da topoaae liltll do Lobo. Cl&IIIÍlCI lo do IOIO: Podl • ç 1co feraello lanrt Lato1161lco 1

tlico, Tb, a 10der1do, te1t1r116di1/ar1ilo11. 
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ltrht1te 
&tri�1to 

IA (37-0cal lit (77·12ctl Bi2 (US·t46c1) 

Pla111 ISS, ca1ta1•0 a br110 a,er· s-101, �r,10 uarelado, ar1ila116pi- tSS, idea aaterior. 
1et•aio, coa 11tr1t1r1 ••· CO, 

11el11116pica. 

lrlo1 601, arloa po1co aelecioaa- SOi, grloa c/ bai10 1ra1 ie aeleçlo SOS, ide1 aaterior co111ior 
io1 c/ ara, ie eafericiiade e e/ ,ariado. ara, de eafericiiade e �corrêacia de feldapatoa. 
e arredo1d11e1to 11ito arredo1d11e1to. Predo1i1io ie 111-
,ariado. Q11rtio predo1i11 rtio e/ ftldapatoa co1111 (>311, e 
e/ ocorrêacia ie t1r1ali11, IÍCII fre,1e1t11 (ti). li1er1i1 lt·

iirclo e r1tilo e feldapa- ttlicoa e lfdtlos ferr1gi10101 co-
toa coa difereate, tipoa de 1111, 

ge1i11çlo. tub61 ocorro 
opacos c/ brilko 1et,1ico e 
cor cinta eac,ro (SI ia 
li1i11). 

Por11 2SS, de e1pilk11e1to e 401 1 de e1pilk11e1to de 1rlo1 e 01- )OS, de e1Pilk11e1to co1 poros 
1111111 ca,iiadea e poros troa poroa ie orige1 biol6gica (pe- ie ori1e1 biol6glca co111a (ca-
de ori1e1 biol6gica eatlo iotthal, ,idadea e caaaia). 
preaeatu. 

frua Gef6ric1 1 local1e1te porff· Ckitôaica a gef6rica. Gef6rica COI POICOI do1!1io1 
rica 01 ckit61ic1. c•it61ico1 e porffricoa. 

Peiçha Pree1c•i111to1 biol6gico1 llo ., eatratificaçlo. Cltla 4e •if11lo recobrei alga-
COIIII ,,oia gra1ot6bo1 li 111 pareie, do1 poro, 11iore1. 
ll1i11 de ta 21111 it dibe· 16 co1ce1traç6e1 localiiadaa de 
tro). Alg111 feldapatoa íerriar1ill1 de il1,iaçlo. 
aparecei ba1ta1te corrofioa Perrl101111111 tu••• ocorrei. 
e alttrtdoa COI preeac•i-
1e1to de pl1111 (altero-
pl1111çlo !). 1 ca,idade 
re,eatiia por ••••tia. 

l1croaorrotog1a do perfil 6 da to one H1c11 do to,o. Clau1ficaçlo do aolo: C11b11aolo U1co, Tb, A toderado, p • 

te1t1ra 16dia 1 11b1trato 1ediae1to1111,iaia. 
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Apêndice 5.

Oi fratogramas de raios X de amostras escolhidas dos perfis 

estudados nas três toposseqülncias. 

Abreviações: 

Mi: Mica (ilita). 

K: Caulinita. 

G: Gibbsita. 

YHE: Yer•iculita com hidroxi entre caaadas. 

V: Ver•iculita. 

V-Mi: Interestratificado vermiculita-•ica.



4 

3 

2 

1 

VHE 

·�

3 

2 

1 

f • 
28 3 

1 l I t f 

20 

T1 150-200 an 

t I e e e I f 

3 20 

TJb 94-132 cm 

Mi+\I 
/ 

Mi 

' ' '

30 

T3B 800-850 an 

204 

Mi+V 

'\ 

• • ' ' 1 1 1 l 1 1 1 1 • 

3 

• • ' 1 ' .

3
• 4

30 30 

T4 53-70 an T4 70-100 cm TS 110-150 cm T6 75-140 cm 

Difratogramas da fraçlo argila de amostras de perfis da 

toposseqillneia da fazenda Morro Grande. Tratamentos: 1- K+ 2s0c; 

2- Mg++ 2s0c, glicolada; 3- 1+ 350°c; •- 1+ sso0c.



28 

Mi-V 

,, . , , ,,, ., 

3 30 

1- 300-330 an

1 e e 1 ' ' 

3 30 

4- 50-90 an

.. . , . . .  ,,. 

3 30 

2- 70-108 an

t ' ' ' ' 

3 30 

5- 57-76 cm

205 

,, , , , , , ,., 
3 30 

3- 40-60 an

1 ' 

3 

1 1 1 

30 

6- 52-84 cm

Difratogramas da fraçlo argila de amostras de perfis da 
toposseqillncia da fazenda També. Tratamentos: 1- 1t• 2s0c; 2- Mg♦+

2s0c, glicolada; 3- 1* 3so0c; •- K* ssoºc. 
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1 e a e e e t ''I ►1�•�•�•1..,..1....,__._,�, �,-•�,......,...,_,_._._,.,�I �,�•�•--�...L..�•J•�r 

2&
3 30 3 30 3 30 3 30 

Ll 170-200 cm Ll 750-BOOcm L2 70-118 cm LJ 100-150 cm 

,. , . .  , . , ,, ,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,. ,,,,,,,, ,,,,,,, ,., 

29 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 

L4 n -aa Lf 800 an 16 70-150 ca L6 58-120 011 16 480 cm 
Difratogramaa da fraçlo argila de amostrai de perfis da 

topoaaeqülncia da fazenda do Lobo. Tratamento&: 1- 1• 2s0c; 2-

Mgtt 2�0c, glicolada; 3- 1• 350°c; 4- 1• 550°c.



4� 

3�
VHE 

2 

1 

1 e , e e e e e e 1 

29 3 30 

130-200 an 

207 

Mi 

Mi+Q 

,,,, ,,,,,, .. ,,, ,,,,,, 

3 30 3 30 

950-1000 an 1300-1400 an 

Difratogramas da fraçlo argila de amostras do barranco W (lado 

oeste da ,rea ( latossolo vermelho escuro argiloso) Tratamentos: 

1- JC
+ 

2sºc; 2- Mg++ 2s0c, glicolada; 3- JC+ asoºc; 4- 1+ ssoºc.
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Apêndice 6. 

Cálculos dos testes de comparação de édias (Tukey. 95,), de 

atributos do solo. 



209 

�· Table of means for Gll.Si_Ar by Gll.Superf_ 

Level 

l 
2 
4 
5 

Total 

Count 

20 
9 

44 
12 

85 

Average 

.26922l9 
.8873640 

l.41644ll
l.9622513

l.1675428

Stnd. Error 
(interna}) 

.0310494 

.1639252 

.0891674 

.2095846 

.0575742 

Stnd. Error 
(pooled s) 

.1186922 

.1769358 

.0800222 

.15:.'12309 

.0575742 

One-Way Analysis of Variance 

Data: Gll.Si_Ar 

Level codes: Gll.Superf_ 

Labels: 

Range test: Tukey Confidence level: 95 

Analysis of variance 

95 Percent Tukey HSO 
intervals for mean 

.0490649 

.5591733 
1.2680113 
1.6780298 

l.0607510

.4893789 
1.2155547 
1.5648709 
2.2464728 

l.2743346

___________________________________________________ j ___________________________ _ 

Source of variation 

Between groups 
Wi thi n groups 

Total (corrected) 

Sum of Squares 

27.150666 
22.822284 

49.972951 

O missing value(s) have been excluded. 

d. f. 

3 
81 

84 

Hean square 

9.0502221 
.2817566 

F-ratio

32.121

Hultiple range analysis for Gll.Si_Ar by Gll.Superf_ 

Sig. level 

.0000 

--------------------------------------------------------------------------------

Hethod: 95 Percent Tukey HSD Intervala 
Level Count Averaç,e Homogeneous Groups 
--------------------------------------------------------------------------------

l 
2 
"' 

5 

20 
9 

4'4 
12 

.2692219 

.8873640 
1.4164411 
1.9622513 

* 

* 

• 

* 

--------------------------------------------------------------------------------



One-Way Analyaia of Varianc::e 

Data: 011.HA 

Level codea: Qll.Superf_ 

Labela: 

Raf\9e teat: Tukey Confidence level: 95 

Analyais of variance 

Source of variation SUIII of Squarea d. f. 

3 
81 

Hean aquare 

Between groups 
Within groups 

Total (corrected) 

.1636S63 

.3057037 

.4693600 

O miaaing value(s) have been •�cluded. 

84 

.0545521 

.0037741 
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F-ratio Sig. levei 

14.454 .0000 

Table of meana for Qll.NA by Qll.Superf_ 
--------------------------------------------------------------------------------

Level Count 
Stnd. Error Stnd. Error 

Average (internal) (pcoled a)  
95 Percent Tukey HSD 

intervala for mean 
--------------------------------------------------------------------------------

1 
2 
4 
5 

20 
9 

44 
12 

.0040000 

.0222222 

.0538636 

.1475000 

.0022243 

.0022222 

.0096406 

.0310943 

.0137370 

.0204780 

.0092615 

.0177344 

-.0214802 
-.0157615 

.0366849 

.1146052 

.0294802 

.0602059 

.0710424 

.1803948 
--------------------------------------------------------------------------------

Total 85 .0520000 .0066634 .0066634 .0396403 

Hultiple range analyaia for Qll.HA b y  Qll.Superf_ 

Nethod: 95 Percent Tukey HSO Intervala 
Levei Count Average Hoaogeneoua &roupa 

1 
2 
4 
5 

20 
9 

44 
12 

.0040000 

.0222222 

.0538636 

.14175000 

• 

•• 

• 

• 

.0643597 



Oata: Ql2.SB 

Level eodea: Ql2.Superf_ 

Labela: 

Range teat: Tukey 
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One-Way Analy&ia of Variance 

Confidence level: 95 

Analy•i• of variance 
---------------------------------------------------------------------· ----------

Source of variation 

Between groups 
Within group& 

Total (corrected) 

Su111 of Squarea 

328.7810 
1591.3457 

1920.1267 

O mi&aing value(&) have been e�cluded. 

d.f.

3
62

65

Hean aquare 

109.59365 
25.66687 

F-ratio

4.270

Sig. level 

.0083 

Table of �eans for 012.SB by Ql2.Superf_ 
--------------------------------------------------------------------------------

Level Count Average 
Stnd. Error 

(internal) 
Stnd. Error 

(pooled s) 
95 Percent Tukey HSO 

intervala for mean 
--------------------------------------------------------------------------------

l 
2 
4 
5 

20 
9 

34 
3 

2.310000 
4.255556 
5.594118 

12.566667 

.2007748 

.6749714 
1.0661201 
6.6826475 

1.1328474 
1.6887493 

.B688543 
2.9249995 

.1951031 
l.102B534
3.9720658
7.1060264

4.424897 
7.408258 
7.216170 

18.027307 
--------------------------------------------------------------------------------

Total 66 4.733333 .6236120 .6236120 3.5691209 5.897546 

Hultlple range analyais for Ql2.SB by Q12.Superf_ 
--------------------------------------------------------------------------------

Hethod: 9� Percent Tukey HSO Intervala 
Level Count Average Holll<)geneoua Groups 
--------------------------------------------------------------------------------

l 

2 
• 

s 

20 
9 

34 
3 

2.:510000 
<lt.2555!>6 
5.594118 

12.S66667 

• 

•• 

•• 

•

--------------------------------------------------------------------------------
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Table of �eang for Ql2.V by Ql2.Superf_ 
---------------------------------------------------

-----------------------------

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percent Tukey HSD 

Level Count Average (internal) (pooled a.) intervala for 111ean 
-------------------------------------------------------------------------------- 1 

l 20 19.700000 2.4236771 5.009241 10.348318 29.05168 · 

2 9 50.111111 S.3057737 7.467336 . 36.170447 64.05178 

4 34 39.823529 4.8687718 3.841913 32.651117 46.99594 

5 3 77.333333 6.5659052 12,933805 53.187395 101.�7927
----------------- �---------�---------------------------------------------

-------

Total 66 36.833333 2.7574965 2.757497 

level codes: Ql2.Superf_ 

Labelg: 

Range test: Tukey 

One-Way Analygig of Variance 

Confidence level: 95 

Analysis of variance 

31.685402 41.98126 

Source of variation Sum of Squares d.f. Hean square F-ratio Sig. level 
-------------------------------------------------------------------

Between groups 
Wi thi n groups 

Total (corrected) 

12682.470 
31114.697 

413797 .167 

O �issing value(s) have been e�cluded. 

3 
62 

65 

4227.4900 
501.8499 

8.424 

Hultiple range analygis for Ql2.V by Q12.Superf_ 

.0001 

----------------------------

Hethod: 95 Percent Tukey HSO Intervala 
--

Level Count Average Holllogeneous GroÜps 

l 
. 

20 19.7�
---

;
------------------------------------------------

4 34 39. 823529 • 

2 9 S0.111111 u 
S 3 77. 333333 • 




