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MINERALOGIA E GRANULOMETRIA DOS LATOSSOLOS DA BACIA DO RIBEIR�O 

DO LOBO (BROTAS, ITIRAPINA - SP). 

Candidato: Celso Augusto Clemente 

Orientador: Prof. Ibrahim Octavio Abrahão 

RESUMO 

Os perfis di Latoss�los da �acia do Ribeirão do 

Lobo, região de São Carlos, Brotas e· Itirapina, SP, foram amos

trados e estudados atraves de anãlise granulometrica, empregan

do-se os parâmetros estatfsticos propostos por FOLK e WARV

{7957), anãlise mineralÕgica do residuo pesado da fração areia 

muito fina e do arredondamento desta fração de areia. 

Os objetivos principais do trabalho sao a carac

terização do material de origem e a uniformidade dos solos, el� 

cidação de sua gênese e evolução e a confirmação ou informação 

da semelhança entre perfis constatada ·previamente pela morfolo

gia. 

Confirma-se a hipõtese inicialmente estabelecida: 

os parâmetros granulom;tricos e mineralÕgicos permitem distin -

�uir duas classes, entre os solos estudados. A primeira reune 
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três solos (Latossol Vermelho-Amarelo DistrÕfico ãlico A fraco 

textura arenosa, Latossol Vermelho Escuro DistrÕfico ãlico A 
. . 

fraco textura arenosa e Latossol Vermelho Escuro Distrõfico 

ãlico A moderado textura media) com predominante contribuição 

da Formação Botucatu e nos quais se identificaram descontinui

dades litolõgicas. A segunda classe e representada por um solo 

totalmente homogêneo (Latossol Vermelho-Amarelo Distrofico ãli 

co A fraco textura media), que recebeu contribuição associada 

das Formações Botucatu e Serra Geral. 
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MINERALOGY AND PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF LATOSOLS OCCURRING 

IN THE LOBO CREEK BASIN (BROTAS, ITIRAPINA - SP) 

Candidate: Celso Augusto Clemente 

Adviser: Prof. Ibrahim Octavio Abrahão 

SUMMARY 

Profiles of the latosols occurring in the Lobo 

Creek Basin, São Carlos, Brotas and Itirapina regions, SP, were 

-sampled and studied by means �f the following analysis:particle

size distribution using.the �tatistical parameters proposed by

FOLK and WARV (79�7); mineralogy very fine of sand fraction hea

vy residue and roundne�s of sarne sand fraction.

T�e main objectives of this work were the charac 

terization of parent material and uniformity of soils, explana-

tion of its genesis and evolution and the confirmation or infor 

mation regarding profile similarities previously observed in 

soil morphological studies. 

The hypothesis set forth was confirmed: the gra

nulometric and mineralogical parameters allowed the distinction 

of two classes among the soils studied. The first comprises 
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three soils (Red-Yellow Latosol, distrophi� alie weak A sandy 

texture, Dark-Red Latosol distrophie alie weak A sandy texture 

and Dark-Red Latosol distrophic alie moderate A medium texture) 

with a dominating contribution of Botucatu Formation and in 

which lithological discontinuity were identified. The second 

class is represented by a soil totally homogeneous (Red-Yellow 

Latosol distrophic alie weak A medium texture), derived from 

a combination of·Botucatu and Serra Geral Formation materials. 



1 . I NTRODU Ç�O 
' 

1 • 

Os Latossolos da Bacia do Ribeirão do Lobo, que 

, se localiza nos municipios de Brotas, Itirapina e São Carlos no 

Estado de São Paulo, foram levantados e classificados a nivel 

de' grande grupo pela COMISSÃO VE SOLOS VO CNEPA (1960). Recente 

mente, FREIRE e.:t al,i,,i, (1978) estudaram física, química e morfo

logicamente esses solos e completaram .fazendo um levantamento 

semi-detalhado, classificando os solos a nível de sub-grupo. 

No presente trabalho, as quatro unidades de Lato� 

. solos identificadas foram estudadas do ponto de vista das ca-

racteristicas mineralÕgicas e granulomêtricas· da fração areia 

muito fina, num total de 20 horizontes. Adota.:.se , portanto, a 

hipõtese bãsica de que os parâmetros mineralÕgicos e granulomê� 

tricos constituem-se em dados auxiliares importantes e as vezes 

decisivos na classificação e caracterização de solos. Paralela

mente, estas anãlises visaram, ainda, ã obtenção de informações 
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que possam contribuir para elucidaçio de sua genese e evoluçio, 

bem como a confirmação ou infirmaçio da aparente uniformidade 

morfol5gica evidenciada pela classificação de FREIRE

(7978), ou seja, se os perfis de uma mesma unidade sao mineral5 

gica e granulometricamente equivalentes ou nao. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Considerações gerais 

O emprego da composição minera15gica dos parame

tros granulometricos começóu a ser reconhecido como de importi� 

eia em estudos pedogenêticos, antes ainda do inicio deste secu

lo, quando Th�rach, em 1880 (in SINVOWSKI, 7949) inspirou cien

tistas alemães a adaptarem a solos seu metodo de identificação 

de minerais na Alemanha. Mas, foi no inicio deste seculo que a 

mineralogia começou a evoluir e a ser mais empregada, quando h� 

landeses e americanos, particularmente Me Caughey e Fry (1913), 

deram detalhes dos metodos usados em �studo minera15gico de se

dime�tos consolidados e mostraram que esses métodos também po

diam ser aplicados a estudos de solos (HASEMAN e.. MARSHALL, 1945}. 

Entretanto, somente na década de 30 ê que o método tomou impul

so e evoluiu, novamente através de contribuição de Me Caughey e 

Fry em 1917 (in JEFFRIES, 1937). Esses autores identificando 34 
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minerais em �alas dos Estados Unidos, concluiram que varia a 

composição mineralógica, em função da região de ocorrência dos 

solos. A partir de então, os trabalhos se avolumaram, existin

do, atualmente uma extensa literatura sobre o assunto, aborda� 

do os principais aspectos envolvidos no problema. Dessa forma, 

apresenta-se neste capitulo um apanhado geral sobre as princi

pais questões envolvidas no preparo de amostras e na aplicação 

do arredondamento, da composição mineralógica e dos parimetros 

granulometricos a sedimentos e solos. 

2.2. Preparo de amostras 

O desenvolvimento dos trabalhos sobre mineralo

gia de solos conduziu ao estabelecimento de técnicas ate certo 

ponto padronizadas para o preparo de amostras. Atualmente, es

tão consagradas e em uso rotineiro: 

2.2.1. Eliminação da materia orginica e dos õxidos de 

ferro livre 

Na eliminação da materia orgânica os metodos 

mais usados sao o de JEFFRIES e JACKSON (7949) com o uso de P! 

rõxido de hidrogênio e o de JACKSON (79561 com o peróxido de 

hidrogênio a 30 % em meio ligeiramente ãcido e em banho maria. 

Para remoçao de õxido de ferro livre, AGUILERA

e JACKSON (7953) introduziram o método usando hipossulfeto e 

citrato de sõdio, posteriormente JACKSON ( 7956) aperfeiçoa e apr! 
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as vantagens do uso do bromof5rmio, citando Schoroeder e Van 

der Kolk como os primeiros a utilizarem-se dele, em 1895.A pa� 

tir de então, grande numero de pesquisadores optou pelo uso 

do bromofõrmio, dada as vantagens e efici�ncias que oferece. 

Dentre eles, citam-se JEFFRIES e JACKSON (7949 1,  MARCONI (79691, 

LOBO (19711, BAHIA (7973), WINKELJOHAN (7975), MARCONI e ABRAHÃO 

(7977) e KQPPER (7978). 

2.2.4. Escolha da fração areia para estudo 

A f r a ç ão a r e i a m ai s i n d i c a d à p a r a e·s tu d o m i n e r a 

lÕgico tem sido motivo.de controvérsias, sendo muitos os auto

res a fazerem recomendações nesse s�ntido. COGEN (1935) acha 

necessirio o estudo de todas as fraçEes de areia, assinalando, 

porem, que sedimentos assim estudados sõ podem ser comparados 

co_m aqueles· que sofrem o mesmo tratamento. MARSHALL e JEFFRIES. 

(7945) e HASEMAN e MARSHALL (1945) concluiram em seus trabalhos 

que em cada classe textural devem ser esperadas diferentes as

sociações mineralõgicas, confirmando o que foi dito por Cogen. 

Entretanto, autores, como HENVRICK e NEWLANVS (1923),JEFFRIES 

(1937) e CARROL (1938) sugerem o estudo apenas das frações mais 

finas da areia, no que são confirmados por VOEGLAS (7939) que 

recomendà o exame �e apenas uma fração de areia. Essa orienta

ção tem sido seguida por autores nacionais como MARCONI ( 79 691, 

LOBO (1971), BAHIA (7973), MARCONI e ABRAHÃO (7977)� GALHEGO 
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(1977) entre outros, que utilizaram, ou a fração areia fina ou 

a fração areia muito fina, como representativa da moda do sedi 

menta. 

Contudo, RUBEY ( 7933) contestava a validade do 

uso da moda, como a mais indicada para estudo do residuo pesa

do do sedimento. Observava esse autor, com certa razao, que 

nao po�� ser desprezada a densidade dos minerais, que faz com 

que sejam depositad�s, juntamente_ com minerais leves (quartzo 

e feldspatos), os minerais pesados de tamanho menor. Nesse ca

so, para estudo do resfduo pesado de um sedimento, ê recomendâ 

vel a utilização da fração ganulomêtrica mais fina justaposta 

a fração modal, orientação esta seguida neste trabalho. 

2.2.5. Números de graos e contagem 

. Quanto ao numero de graos necessârios para sig-

nificar uma amostragem boa, nao existe concordincia entre os 

autores. Os valores indicam desde um numero de 100 grinulos 

(Grahan,in KRUMBEIN e. PETTIJOHN, 1938) atê a totalidade dos 

grinulos existentes na limina (JACKSON, 7956). VOROTHY CARROL

(7938) e. KRUMBEIN e. PETTIJOHN (1938) no entanto, sugerem que a 

contagem de 300 grinulos e suficiente para a caracterização de 

·uma amostra. Entre os autores nacionais tambêm não hâ concor -

dincia quanto aos valores, encontrando-se 300 grinulos para
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BONI (7976) e GALHEGO (7977), entre 160 a 950 para WINKELJOHAN

(7975), 170 a 650 para BAHIA (7973), 500 a 1250 para MARCONI

,, 

(1969), 300 a 600 para LOBO (7971), em torno de 200 para KUP-

PER (7978) e a totalidade dos minerais existentes na lâmina 

para ROVRIGUES (7979). 

2.3. Composição mineralÕgica 

O es.tudo da composição mineralÕgica, especial -

mente dos minerais pesados, recebe especial atenção em livros 

textos publicados por KRUMBEIN e PETTIJOHN. (7938), KRUMBEIN e 

SLOSS (7969), MILNER (7962) e BREWER (7964). 

No Brasil, CAMARGO e VAGELER (7937) situam-se 

entre os prim�iros a reconhecerem a importância da mineralogia 

no estudo de solos, ao afirmamrem que a formação de muitos so�_ 

los tropicais· sõ seria compreensivel apõs o estudo mineralÕgi-

co da rocha-matriz. 

Segundo PETTIJOHN (7949) existe ·uma estreita re 

lação entre minerais pesados e proveniincia. Baseando-se, en

tão, nesta premissa formulou as seguintes relações: 



Mineral pesado 

Turmalina 

Turmalina ar

redonda 

Estaurolita 

Zirconita 

(euhedral) 

Zirconita 

(arredondada) 

Rutilo 

Proveniência:, 

Rochas Pegmatf.ticas 

Sedimentos retraba

lhado 

Metamorfismo de çl-

to grau, xistos 

gnaisses 

e

Rochas ígneas ãcidas 

e intermediãrias 

Sedimentos retraba

lhados 

Rochas ígneas bã�i

cas e sedimentos re 

trabalhadas) 

9. 

Minerais Associados 

Rutilo e Zirconita 

Rutilo, Zirconita 

arredondadas 

Moscovita e biotita, 

epídoto, cianita,a� 

daluzita, magnetita 

Titanita, magnetita 

apatita, biotita, 

moscovita 

Rutjlo, turmalina 

(arredondada) 

Ilmenita e magneti

ta 

A interpretação completa dos dados de minerais, 

conclui o autor, necessita da consideração das proporções rel! 

tivas de cada grupo de minerais, do grau de arredondamento,dos 

graos e de outros fatores. 
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Muitos autores formularam list�s de minerais se

gundo sua ordem de resistência ao intemperismo pa.ra equacionar os 

processos pelos quais passam os sedimentos atê atingirem um es

tado de completa estabilidade quimica, atribuindo-se a isto a 

· designação de maturidade mineral5gica. Consideram que este fen5

meno estã ligado ã ordem de persistência dos minerais. Assim

por exemplo, a presença de anfib51ios e pjroxênio� nos sedimen

tos indicam derivação direta da rocha formadora, mas sua ausên

cia não indica condições de longo transporte. Poderia estar au

sente na rocha matriz ou sugerir intemperismo Pigoroso ou ainda,

retrabalhamento dos sedimentos. Uma-das principais escalas de 

estabilidade ou resistência mineralBgica ê a de SINVOWSKY (in 

PETTIJOHN, 7957), que apresenta os seguintes minerais, enumera

dos em ordem decrescente de resistência: l - Zircão, 2 - Ruti

lo, 3 - Turmalina, 4 -Estaurolita, 5 - Cianita, 6 - Ho_rnblenda, 

7 - Granada, 8 - Augita, 9 - Apatita e 10 - Olivina. 

Entretanto, CAVY (in BLACK, 7965) advertiu que 

listas de minerais arranjados segundo sua ordem de resistência 

são dados em muitas publicações, mas� como todas as generaliza

çoes, devem ser usadas com cuidado. 

KRYNINE (7946), estudando turmalinas salientou 

que hã provavelmente muito mais turmalinas em sedimentos (solos) 

do que comumente se costuma descrever, porque algumas varieda -
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des podem ser confundidas com outros minerais. Neste trabalho,o 

autor reconheceu treze sub-espicies desse miner�l, tendo descr! 

to cinco grupos especiais: (1) turmalina granitica; (2} turmal! 

na pegmatitica; {3} turmaltna de metamorfismo de baixo grau , 

(4) turmalina sedimentar autigena e {5) turmalina de sedimentos

r e t r a b a 1 h a d o s • C a d a t i p o t em p r o p ri e d a d e Õp t i c as e mo r f o 1 õ g i -

cas diagnõsticas e que permitem reconhecer e interpretar cor

retamente a proveni;ncia do sedimehto. 

A importância da aplicação do estudo da mineralo 

gia da fração grosseira dos solos, t�ndo como principal objeti

vo a complementação das condições genéticas destes, pode ser 

constatada na afirmação de BREWER (1964, in LOBO, 7971)."Talvez 

a mais importante aplicação da anãlise mineralÕgica das frações 

grosseiras do solo, ê a de constatar ou não a uniformidade do 

perfil do solo em relação a rocha, ou em relação aos prõprios 

horizontes". Prosseguindo, este autor observa que 11
0 melhor mé

todo para tal estudo, o mais digno de confiança, ê aquele base� 

do na comparação dos minerais mais resistentes tais como zirco

nita e turmalina 11
• Segundo BREWER (796_4), ainda, a razão entre 

dois minerais resistentes deverã ser tanto mais constante com a

profundidade, quan-to maior for a uniformidade do material de ori 

gem. Para um material de origem uniforme, a curva de variação 

da relação zirconita/turmalina, em face a profundidade do per -

fil, deverã ser suave, sem. pontos de inflexão. 
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BE�VERS (7960), utilizando-se de espectrografia 

dos raios-X como meio de identificação de zirconita em solos:, 

constatou a presença de des�ontinuidades litolÕgicas,consegui� 

do ainda com os dado� obtidos caracterizar a proveni�ncia dos 

solos estudados. 

No Brasil, o estudo de minerais pesados e mui to 

frequente para rochas sedimentares, porem sobre mineralogia da 

fração grdsseira dos solos ê relativamente pequeno o numero de 

trabalhos realizados. Devemos salientar, tambêm, que a escolha 

dos minerais-indice para verificação de descontinuidade litolÕ 

gica e muito diversificada, variando de autor para autor. 

MARCONI (7969}� estudando solos situados sbbre 

a Formação Botucatu,no municlpio de Piracicaba,SP, com base na 

composição mineralõgica i divide-os em dois grupos: um com pre-

dominância de estaurolita e outro com predominância de mine-

rais opacos e relativamente baixa ocorr�ncia _ de estautolttk;_ 

Conclu�u,ainda,que cis valores altos encontrados para, arredond! 

mento indicam terem os minerais participado de mais de um ci

clo de sedimentação,sofrendo removimentação de sedimentos mais 

antigos que o arenito Botucatu,originados de rochas metamõrfi

cas e erl,!ptivas. 

LOBO ( 1971), em solos do município de Piracica-

ba,SP,com base na variação Z/T,revela a pres�nça de desconti -

nuidades litológicas em todos os solos estudados, embora nem 

sempre associadas ã oresenc.a nP linh�� rlA nArl��c 
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Com o intui to de i denti ficar o material de ori -

gem e possível ocorrência de descontinuidade litolÕgica, BAHIA

(7973) estudou dois perfis de Latossol Vermelho Amarelo fase are 

nosa da Serie Morro Azul, de ocorrência no município de Iracemã 

polis, SP. Apôs anãlise dos minerais leves através do arredonda 

menta dos grãos de quartzo e da composição mineralÕgica qualita 

tiva e quantitativa da fração pesada pelos mêtodos petrogrãfi -

cos padrões, o autor concluiu que os perfis de solo da Serie• 

Morro Azul são provavelmente derivados de sedimentos retrabalha 

dos da Formação Corumb�tai e que nos dois perfis estudados as 

. relações Z/T+R apresentam dois pontos de mínimo, indicando des

continuidades litolõgicas, relacionadas ou não com linha de sel 

xos. Acrescenta, tambem,. que devido a predominância de zirconi

ta, nos solos estudados, o ambiente de formação seria difer�nte 

daque·1e atribuido por Rariz.ani et·alJ.l,. 1968 (in BAHIA, 79731 co 

mo de origem eõlica. 

Pela aplicõção de dados de frequência numerica 

dos minerais transparentes estãveis (zirconita e tu�malina) e 

semi-estiveis �staurolita) em estudos dos arenitos da Formação 

Furnas, Rio Boni'to e Botucatu, SUGUIO e,,t al,l,l ( 1971 I, atesta -

ram e confirmaram a hipõtese inicial da existência de retraba -

lhamente sucessivos na sedimentação desses arenitos. 
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. WZNKELJOHANN (1975), atravês d� estudo das varia 

çoes no perfil das relações areia muito fina/areia grossa e das 

relações Z/R, Z/R+T e Z/R+Z da areia muito fina, da Serie Gua

mium (Latossol Vermelho-Amarelo orto) conclui que estes solos 

são provenientes de sedimentos retrabalhados e que apresentam 

descontinuidades litolÕgicas indicados por pontos de minimo na 

relação amf/ag e confirmados pelos indices Z/R, Z/R+T e Z/R+Z. 

VEMATTt (7978), utilizando a mesma técnica de 

Beavers (1960)e· contribuindo com os tra�alhos qLle preconizam as 

relações entre minerais pesados na avaliação da homogeneidade 

do material de origem do solo, conclui que o uso da zirconita 

da fração areia dos solos ê um bom critêrio. Entretanto, acons� 

lha um maior estudo da variabilidade e da distribuição desse mi 

neral em um niimero grande de vãrios tipos de 'solos, situados em 

diversos climas e provenientes de diferentes materiais de ori

gem. Salienta, ainda, que na falta de dados jã citados e de evi 

dências morfolÕgicas de descontinuidade, ê aconselhãvel utili � 

zar uma diferença superior a 100 % no teor de zirconita éntre 

horizontes como critêrio de caracterização de descontinuidade. 

InGmeros outros pesquisadores contemporineos ser 

,vem-se, ainda de sugestões e discussões de seus antecessores 

confirmando a importância do estudo da mineralogia da fração 

grosseira dos sedimentos para verificação de gênese do material 
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de origem, caracterização de descontinuidade litol5gica e prov� 

niência dos sedimentos (ou solos). Dentre estes autores, in -

cluem-se BONI (7976), SUGUIO (7976), GALHEGO (7977), MARCONI e 
" 

ABRAHÃO (7977), KUPPER (7978) e ROVRIGUES (7979). 

2.4. Arredondamento 

A maioria dos autores, entre eles SUGUIO (7973), 

considera o .arredondamento um parâmetro que mostra a maior ou 

menor angulosidade das arestas e vértices de um grânulo mineral. 

Este estudo adquire importância na medida em que revela se o ma 

terial analisado guard� ou não traços da sua forma original, ex 

trapolando conclusõ�s s�bre a �onstituição do material de ori -

gem e a distância que o mateiial analisado percorreu para adqu! 

rir uma determinada forma. 

O estudo inicial da relação entre o arredondame� 

to de grânulos de minerais e seu transporte foi primeiramente 

realitado por Doubrée, em 1879 (PETTIJOHN, 7957). Wadell (MAR

CONI, 7969) estuda, pormenorizadamente, a forma dos grânulos de 

sedimentos e define esfericidade e arredondamento, mostrando 

que sio variiveis independentes. Entretanto, a fim de evitar as 

dificuldades que os métodos preconizados por Wadell apresentam, 

Krumbein e Sloss (in, BREWER, 7964) apresentam uma carta para 

avaliaçio visual de arredondamento e esfericidade. PETTIJOHN
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(7957) apresenta uma classificação para arredondamento baseada 

nos estudos de Wadell, aceita e usada mundialmente: grin�lns 

angulares (0,00 a 0,15); subangulares (0,15 a 0,25); subarredon 

dados (0,25 a 0,40); arredondados (0,40 a 0,60); bem arredonda

dos (0,60 a 1,00). 

Com o intuito de dimensionar o numero de granu -

los _a sere'm contados em cada lâmina para avaliação precisa de ª!. 

redondamento ou de esfericidade de partículas e suas variações 

com r e 1 a ç ão a o s o b s e r v a d o r e s R OS EN F E L V e..t al-Ll ( 7 9 5 3 ) a p õ s e s t � 

do estatístico, concluiram que cinquenta ou mais partículas po

dem ser consideradas representitivas porque os erros de estima-
·•. 

çao sao plenamente compensados.

Jã MARCONI e..t alLl ( 19.70), em um minucioso estu-
- --

do estatístico, concluem que a contagem de 25 grânulos em cada

lâmina, e suficiente para avaliação precisa do arredondamento.

Um grande numero de autores nacionais utilizou 

da carta de comparação visual de KRUMBEIN e. SLOSS, obtendo re -

sultados conclusivos em seus trabalhos. Então esses autores, 

MARCONI , (7969), MARCONI e..t a.LU, (1970), BAHIA (7973), KllPPER 

(1978) e. ROVRIGUES (7979) aplicaram o estudo de arredondamento 

a solos, enquanto PARAGUASSÚ (7970/7977), BÚSIO e..t a.Li_i, (7978) 

e. WERNICK e..t alii (7972) tisaram esse parâmetro no estudo de ou
---

tros sedim·entos. 
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2.5. Parâmetros granulometricos 

O emprego de parâmetros granulometricos consti -

tui-se em importante mitodo auxiliar no estudo de solos, princ! 

palmente com relação ã determinação do material de origem, uni

formidade do solo e processo de transporte dos sedimentos orig! 

nados. 

-Segundo ALTAFIN ( 7977), acredita-se que amostras

de grânulos da fração areia, pod�m dar uma ideia mais aproxima

da do sedimento original e da uniformidade· dos horizontes no 

que diz respeito i sua curva granulometrica. Para esta afirma -

çao o autor baseia-se na premissa, de que a fração areia repre

senta maior estabilidade no perfil, ao contrãrio das frações 

mais finas que, normalmente, podem se locomover de um horizonte 

para outro. 

A anãlise de tamanho e forma dos minerais consti 

tui-se na metodologia mais empregada, baseando-se, em sua �uase 

tdtalidade, em estimativas de parâmetros estatisticos. Métodos 

e desenvolvimento da aplicação da estatistica a sedimentologia 

são encontrados em KRUMBEIN e PETTIJOHN (7938), BREWER (7964) , 

SUGUIO (7973) entre outros. 
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Segundo SUGUIO (7973) os coeficientes mais co

muns atualmente em uso são calculados com base em dados extraí 

dos das curvas acu�ulativai da distribuição de percentagens de 

peso das diferentes frações dos sedimentos ou solos analisados. 

Esses coeficientes são geralmente calculados com dados granul� 

métricos na escala 0 de Krumbein e servem para caracterizar a 

curva quanto a sua tendência central, grau de dispersão, grau 

de assimetria ·e grau de agudez dos picos (curtose). 
' 

2.5.1. Medida ele tendência ceritral 

Em sedimentologia, a medida de tendência central 

ma i s u ti l i z a d a ê a me d i a a ri t me ti c a ( M Z ) q u e p o d e s e r o b t i d a p � 

la fórmula de FOLK e WARV (7957) 

-�16 + (tl50 + (tl84

3 

em que 0i indica o valor de� abaixo do qual existe i% de gran� 

los (e.m peso). 

S_egundo McCammon (1962) in SUGUIO (7973) a fÕrmu 

la fornece um grau de eficiência de 88 %, o que considera uma 

estimati.va razoãvel ate em curvas não muito assimétricas. 

Recentemente, tem sido também considerado como 

valor importante a moda, que reflete o valor mais repreientati-



1 9. 

vo, mais frequente. E especialmente �til no estudo de fontes 

mistas de material com grande significado genetico, conforme ci 

tações de Curray {1960, in SUGUIO 7973), Brez1ina (1963 in SU

GU I, 197 3 l • 

2.5.2. Grau de dispersão ou grau de seleção 

Diversas fórmulas tem sido empregadas para repr� 

s�ntar a dispersão dos grinulos �o sedimento (ver BREWEi, 1964; 

SUGUIO, 7973). A mais empregada entre elas., e o c�eficiente r
1

proposto por FOLK e úJARV (1957) pelo simples motivo de ser sim

plificado e que e dado por: 

r -i = 

t3 84 - 01 6 095· - (35 

6.6 

Essa fÕrmula fornece uma estimativa razoãvel do 

verdadeiro desvio padrão em curvas não muito assimetricas.{BRE

WER· (7964)e FOL� (7966)}fornecem uma comparação de valores esti 

mados por diferentes fÕrmulas. 

FOLK e WARV (7957) sugerem parar os seguintes 
I 

limites·e interpretação: 
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ri g.rau de seleção

<- , , O:� 35 = muito bem selecionado 

0,35 a 0,50 = bem selecionado 

0,50 a l ,00 = moderadamente selecionado 

l ,00 a 2,00 = pobremente selecionado 

2,00 a 4,00 = muito pobremente selecionado 

> 4,00 = extremamente mal selecionado 

Em sedimentologia, o desvio padrão pode indicar 

a velocidade do agente transportador, a mistura de font�s de 

material ou a distinc{a do transporte. Mistura de fontes ou de 

agentes de transporte, variações de velocidade e transporte cur 

to tendem a fornecer sedimentos de baixo grau .de seleção. 

2.5.3. Grau de assimetria 

Segundo SUGUIO (7973), o grau de assimetria de 

um sedimento i indicado pelo afastamento do diâmetro midio em 

relação ã mediana. 

Em sedimentologia, (ALTAFIN 1977), a assimetria 

revela discrepâncias em relação a lognormalidade, que podem ser 

·atribuidas a virias causas: presença de fontes heterogineas de

fornecimento de material, se o agente transportador se mantiver
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constante; diferença de energia do agente transportador, se a 

fonte for constante e homogênea; distância da fonte. Entretan

to, essas diminuições não são totalmente estabelecidas. 

Para cãlculo de assimetria, existem diversos coe 

ficientes de determinação, mas em sedimentologia a fÕrmula mais 

empregada e a de FOLK e WARV (7957); 

016 + 084 - 2050 + �5 + 095 - 2050

2((i)84 - 016) 2 ( {395 - (i)5) 

Matematicamente, todos os valores de assimetria 

desta fÕrmula estão no intervalo -1 · a l, mas poucas curvas pos

suem graus de assimetria fora do interior -0,8 .e 0,8. Para cur

vas simétricas o valor esperado e zero. Se os resultados forem 

positivos, ·a amostra possui rã uma cauda tendendo para o lado do 

material mais fino; se os valores forem negativos, a cauda est� 

ri do lado dos materiais mais grosseiros, demonstrando, assim , 

que hã relação entre a assimetria e a granulometria ou a dispe� 

sao, FOLK e WARV (7957), SUGU10 (7973). 

FOLK e WARV (1957) sugerem uma escala para inter 

pretação·: 
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SK
1 

grau de assimetria 

-1 ,00 e -o ,30 = muito negativa 

-0,30 e -0,10 = negativa 

-0,10 e +0,10 = aproximadamente simétrica 

+0,10 e +0,30 = positiva 

+0,30 e + 1 ,00 = muito positiva. 

2.5.4. Medidas de curtose (grau de agudez dos picos) 

Essa medida trata do grau de achat�mento dos pi

cos nas curvas de distribuição de fr.equência. Uma distribuição 

de, pico relativamente alta ao redor· da media e chamada leptocÜ.!:_

tica, enquanto que a de tipo achatado e denomi�ada platicürtica. 

A distribuição normal, não muito achatada, e denominada mesocur 

tica. 

Identicamente i assimetria,· existem diversas f5r 

mulas para cilculb de curtose, mas, em sedimentologia, a mais 

empregada e a de FOLK e WARV (1957): 

K 
G

= 
09 5 - 0 5 

2 , 4 4 (� 7 5 - 0 2 5 )

Curvas normais tem valor de KG = 1,00. Valores 

menores que 1 indicam curvas platicürtica e em sedimentologia 



23. 

isso normalmente e devido ã contribuição de mais de uma moda. 

KG = 0,6 indica uma curva bimodal, tipo "sela de cavalo" e cur

va muito leptocürticas pode-indicar que o sedimento ê muito bem 

selecionado na parte central da distribuição. 

FOLK e WARV (7957) propoem para a curtose a se

guinte interpretação: 

K 
G curto se 

< O ,6 7 = muito pl ati curti ca 

0,67 a O ,90 = platicürtica 

0,90 a l , 11 = mesocurtica 

l , 11 a l , 50 = leptocürtica 

l , 50 a 3,00 = muito l epto curti ca 

> 3,00 = extremamente leptocürtica 

2.5.5. Considerações sobre os parâmetros estatisticos 

Diversos autores obtiveram importantes conclusões 

a partir dos parâmetros estatísticos citados. 

BOSTO et aR...U. ( 7970/79771, ali ando o estudo de 

forma e arredondamento aos parâmetros estatísticos acima, no es 

tudo de sedimentos da Formação Caiui, chega�am ã conclusão que 

o ambiente de deposição desse arenito e fluvial e não eÕlico co

mo alguns autores afirmam. Notaram, ainda, �ue a forma e ar-
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redondamento dos graos sao bastante semelhantes aos do Arenito 

Botucatu, porem com melhor grau de seleção, concluindo haver 

uma ligação genética entre ambas as Formações, considerando que 

os sedimentos do Caiui teriam sido produto de retrabalhamento 

do Arenito Botucatu. 

ALTAF1N (7977) aplicou esses parâmetros estatis 

ticos aos solos, LE fase arenosa, LVA fase arenosa e Regossol 

desenvolvidos sobre o Arenito Bauru com o propõsito de investi 

gar as proviveis condições de deposição e unifo�midade dos per 

fis. Comparou a fração maior que 4� desses solos com os traba-

1 hos de AR1V e.:t al.,[.,[ C1975), em frações menores que 4�, con

cluindo que as frações por ele estudadas sio mais estiveis,não 

se movimentando de um horizonte para outro. Conclui tamb�m que 

os tris solos possuem características granulom�tricas que sug! 

rem que os sedimentos originais tiveram deposição fluvial. 

MARCONI e. ABRAHÃO ( 7977), utilizaram-se tambem 

dos parâmetros granulomêtricos de FOLK e WARD para -estabele -

cer uniformidade de perfis de solos e ambientes de deposição 

em solos da Bahia, chegando a concluir que o ambiente de depo

sição do material de origem dos solos foi o fluvial. 

Muitos outros pesquisadores valeram-se desses 

parâmetros granulomêtricos, ora isoladamente, ora aliados a da 

dos de composição mineralógica e/ou ali�dos a forma e �rredon� 



25. 

damento de minerais, conseguindo interessantes conclusões. En -

tre eles incluem-se MARCONI (7969), SUGUIO (7974), SUGUIO et

ali..i.. (7976), BONI (7977), AL01S1 ·e;t al,U. (7978), KUPPER (7978), 

ROVRIGUES ( 197 9) , etc. 

2.6. Solos da ãrea em estudo 

Escassos sao os trabalhos sobre os solos da Ba

cia do Ribeirio do Lobo, que se localiza nos Municipios de Bro

tas, Itirapina e Sio Carlos, no estadd de Sio Paulo. 

A COMISSÃO VE SOLOS VO CNEPA (7960) fez um levan 

tamento de reconhecimento dos solos da area em estudo, a nivel 

de Grande Grupo, identificando: Terra Roxa Estruturada, Latas

sol Vermelhp-Amarelo fase arenosa, Regossol e Solos Hidromõrfi

cos. 

Recentemente, FREIRE et a.LU. (1978) abordam .. uma .. 

revisão de informações referentes aos solos classificados pela 

COMISSÃO VE SOLOS VO CNEPA (7960) e. completam f�zendo um levan

tamento categõrico e cartograficamente semi-detalhado a nfvel 

de sub-grupo, inclusive identificando outros solos. 

ALOISI et a"l,é..,i.. ( 7978), estimando parâmetros esta 

t1sticos da fração areia dos horizontes de dois perfis de Rego� 

s oi s d o c e r r a d o d a r e g i ão a b o r d a d.a , c o n c l u i r a m q u e o t r a n s p o r te 
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fluvial e o responsãvel pela origem desses solos e que existem 

pequenas variações granulometricas nos horizontes dos solos es 

tudados, indicando homogeneidade nos dois perfis. 

Em 1980, as quadrículas de São Carlos, Brotas e 

Araras foram mapeadas pedologicamente pelo Instituto Agron5mi

co de Campinas. Foi executado um levantamento semi-detalhado 

na quadrícula, m�s, cartograficamente menos detalhado que FREI 

RE et alll 797l fizeram na Bacia do Rtbeirão do Lobo. 
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3. CARACTER!STICAS GERAIS DA �REA

3.1. Localização 

A Bacia do Ribeirão do Lobo cobre uma area d� 

21149,375 ha, localizada na região centro leste do estado de 

São Paulo, entre os municlpios de São Carlos, Brotas e Itirapi

na. 

Segundo VILLELA e. MATTOS (7975), esta bacia apre 

senta-se como uma sub-bacia do sistema Paranã-Tieti, pois o Ri

beirão do Lobo e um dos formadores pelo lado esquerdo, do Rio 

Jacar�-GuaçG, afluente da margem direita do Rio_Tieti. 

As coordenadas �eogrificas extremas, com base na 

folha de.São Carlos SF23 - M.100(1968), editada pelo Instituto 

G�ogrifico e Geo15gico do Estado de Sio Paulo, são as seguintes: 

22° 10 1 e 22°20 1 de latitude Sul; 47°45' -e 47 °55' de longitude 

Oeste de Grenwich� Figura l. 
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o 100 200km 

Figura 1 - Localização da area estudada. 
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Segundo FREIRE e..t ·a-.e:Ll (1978), o clima da região 

baseado na classificação de Koeppen, e do tipo Cwb, isto e, me

sotermico de inverno seco em que a temperatura do mês mais que.!!_ 

te não atinge 22° c. 

O �ês mais seco e julho, que e tambem, o mes mais 

frio com tempeiatura media ao redor de 16,5 ° c. O mês mais chuv� 

so e janeiro, sendo a precipitação cerca de dez vezes maior que 

a de julho. 

O regime pluviométrico da região, de acordo com 

CAMARGO e.:t ali,[ (1974), e de 1400 a 1500 mm anúais. 

3.3. Relevo 

A ma i o r p ar te d a r e g i ã'o a p r e s e n ta um r e 1 e v o p ou -

co movimentado com desniveis da ordem media de 50 m. Altitudes 

miximas são encontradas nas proximidades da nascente do Ribei -

rao do Lobo (970 m) e da nascente do Ribeirão Itaquiri (945 m) 

e a altitude minima e observada pr5ximo a cabeceira da represa, 

entre os ribeirões do Lobo e Itaqueri (700 m). No entanto, devi 

do a presença de derrames de eruptivas bisicas da Formação Ser

ra Geral, que afloram ao sul, pr5ximo a Itaqueri da Serra, ob-

servam-se os desniveis miximos que chegam a, aproximadamente, 

300 m. 



30. 

Segundo ALMETVA (7964), a Bacia do Ribeirão do 

Lobo se inclui na província de cuestas arenito-basãlticas, for

madas no Arenito Botucatu e onde as variações de espessura do 

derrame basãltico, são responsãveis pelo desnível de 300 a 500m. 

Segundo FRETRE e:t. alLl (7978)�"nas regiões mais 

planas, considerando-se uma catena no sentido leste-oeste,a pa� 

tir do topo em direção i represa do Broa, encontra-se a seguin

te distribuição te5rica das unidades do mapeamento: Latossol 

Vermelho-Amarelo fase arenosa, Areia Quartzosa e Aluviões Hidr� 

mõrficos. Na parte mais acidentada, consid�rando-s� uma sequen

cia de solos no sentido sul-norte, a partir do topo em direção 

i represa, ocorrem as· unidades de mapeamento classificadas como 

PodzÕlico Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada, Latossol 

Vermelho-Escuro, fase arenosa, Latossol Vermelho-Amarelo fase 

arenosa, Areia Quartzosa e Solos Orginicos". 

3.4. Geologia 

De acordo com a CARTA GEOLOGICA DO PROJETO SAPU

CAI -. FOLHA DE CAMPINAS -SF-23-YA, BRASIL, VNPM (7979), (Figura 

2), a região da Bacia do Ribeirao do Lobo apresenta rochas das 

seguinte� unidades geológicas: Formações Botucatu, Serra Geral, 

Bauru, Pirambõia e Sedimentos Aluviais recentes. 
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EI DEPÓSITOS ALuv1A1s tCENozó1co1 

[•,":k�
1
•J FORMAçÁo BAURU ICRETÁcEO SUPERIOR) 

� FORIIAÇÀO SERRA GERAL

} 
GRUPO S.8!:NT0 

r-::;:--, FORMAçÃO SOTUCATU L::.:..J (TRIASSICO/CRETACE0) 

f!_:�P.!!!1 FORMAÇÃO. PIRANBÓIA 

----.--- .!, FALHA 
8 

Figura 2 - Mapa GeolÕgico da Bacia do Ribeirão do Lobo (BRASIL- D.N.P.M.,
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A Formação Botucatu ê constituida por arenitos 

róseos, avermelhados e esbranquiçados, finos a mêdios a muito 

firio, apresentando na base corpos de arenitos conglomerãticos 

e conglomerados. Contêm, ainda, camadas de arenito de pouca es

p�ssura, comumente silicificada, intercalada entre os magmati -

tos da Formação Serra Geral. 

Segundo SOARES ( 1 9 7 .5 l , e s ta formação apre s e n ta 

espessura bastante variãvel com uma mêdia da ordem de 50 a 70 m 

e mãxima de 150 m. O contato inferior com a Formação Pirambõia 

e considerado concordante, apresent�ndo uma exposi�ão nas ime

di ações da Serra de I taqueri-, sendo que o contato superior com 

as· rochas basãlticas da Formação Serra Geral e discordante. 

BRASIL, VNPM ( 7979), observa que devido a suas 

caracteristicas litolEgicas e sedimentares e a idade juro-creti 

cea, vãrios autores sugerem um ambiente de sedimentação desert� 

co, eõlico, ocorrendo na parte basal depósitos de origem tor

rencial e no topo, mais raramente, depõsitos lacustres. 

A Formação Serra Geral, sobrejacente ao Arenito 

Botucatu, segundo BRASIL, VNPM (7979) e constituida de uma se

quincia de lavas basãlticas, toleiticas, de textura afanitica e 

cor cinza escura a preta. Prõximo a base, ocorrem intercalações 

de arenitos finos a médios, com estratificação cruzada, idinti-
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cas aos do Arenito Botucatu. Soleiras e diques de diabãsio, as

sociados aos derrames são bastante comuns na ãrea. 

O contato inferior com a Formação Botucatu e ou

tras rochas mais antigas e discordante, enquanto que o contato 

superior com a Formação Bauru ocorre atraves de discordância 

erosiva. 

As rochas da Formação Bauru que capeiam discor

dantemente as eruptivas bâsicas da Formação Serra Geral, são de 

origem fluvio-lacustre segundo BRASit, VNPM (7979), constituí

das dominantemente por arenitos, com ocorrência de siltitos, a� 

gilitos e conglomerados. Os arenitos são de coloração variãvel, 

de granulação media âs vezes grosseiras e congl6merãticos,feld! 

pãticos, pouco a moderadamente calcfferos, com teor de matriz 

_argilosa bastante variãvel. 

Segundo ANVRAVE e SOARES (1971), a espessura da 

Formação Bauru na região centro-leste do Estado de São Paulo e

inferior a 100 m, e as principais faixas continuas de ocorrincia 

distribuem-se em torno da cidade de São Carlos e entre as cida

des de It�quiri da Serra e São Pedro. 
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A Formação Pirambõia, segundo SOARES (7972) tem 

uma idade que abrange o Triãssico Inferior ao Jurãssico Superior, 

com ambiente de formação subaquoso, lacustre e/ou fluvial. Se

gundo esse autor 11constitui-se litologicamente de arenitos esbra!!_ 

quiçados, amarelados, avermelhados e rõseos, mêdios a muito fi

nos, com graos sub-arredondados e intercalações de siltitos e 

argi li tos. Faz: um contato, na sua base, com a Formação Estrada 

Nova, atrav�s de uma discordância erosiva 11
• Acima dos sedimen -

tos aquosos da Formação Pirambõ1a, (VUARTE, 1980) cita que oco!:_ 

rem arenitos rõseos e amarelados, finos a medias, com graos fi

nos e proeminente, estratificação cruzada, característica da 

Formação Botucatu. 

Os Sedimentos Holocinicos ocorrem nas baixadas 

marginais da represa, devido a uma profunda erosão determinada 

pelo declive para oeste da superfície da linha de cuestas. MA

RINS (7975), descreve a existincia de uma superfície de aproxi; 

madamente 9 km2 desses sedimentos, sendo constituídos de casca

lhos, areias, siltes e argilas. O material aluvionar ê provenien 

te da erosão das rochas da Formação Serra Geral capeadas pelas 

rochas da Formação Bauru. (FREIRE e:t a.tLl, 1978). 
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4. MATERIAIS

4.1. Solos 

Foram selecionadas e coletadas amostras de 4 pe� 
• 

fis de solos da Bacia do Ribeirão do Lobo, classificados por 

FREIRE et alii como Latossol Vermelho-Amarelo' Distrõfico ãlico 

A fraco textura arenosa, Latossol Vermelho-Escuro DistrÕfico 

ãlico A moderado textura mediá, Latossol Vermelho-Escuro Distrõ 

fico ãlico A fraco textura arenosa e Latossol Vermelho-Amarelo 

DistrÕfico ilico A fraco t�xtura midia. 

Os perfis receberam a designação de Pl, P2, P3 e 

P4, correspondendo� respectivamente, a P6, P9, PlO e Pl8 do ma

pa de solos da região (FREIRE et a.lLl, 1978). (Figura 3). 

Uma localização mais detalhada dos perfis estud� 

dos encontra-se no mapa de localização da irea. (Figura 4). 
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As características dos perfis estudados sao '. as 

seguintes: 

PERFIL 1 

CLASSIFICAÇÃO: Latossol Vermelho-Amarelo Distrõfico ãlico A fra 

co, textura arenosa. 

LOCALIZAÇÃO:· 

GEOLOGIA: 

RELEVO: 

TOPOGRAFIA: 

Haplorthox distropectico. 

Vertente direita da Bacia da Represa do Lobo di� 

tante 6 km da barragem pela·estrada- municipal de 

São Carlos para Itirapina, na ãrea pertencente 

ao Instituto Florestal de Itirapina. 

Formação Serra Geral. 

Normal, suavemente ondulado, com longos declives, 

convexos, uniformes. 

Meia encosta de extensa elevação cuja declividade 

e de 2 %. 

MATERIAL'DE ORIGEM: Sedimentos Plio-Pleistocênicos arenosos. 

DRENAGEM: Acentuada e boa. 



EROS�O: 

VEGETAÇ.ztO: 

39. 

Nã·o aparente. 

Campo cerrado com vegetação de gramíneas de por

te elevado, arbustos e arvores de pequeno porte:, 

típicas dessa formação vegetal, aglomerado em 

manchas esparsas. 

ALTITUDE APROXIMADA: 720 m. 

MORFOLOGIA: 

• Al O- 20 cm; pardo avermelhado {5YR 4/3), desuni forme com

areia lavada, r5sea, dispersa; areia barrenta;m� 

ciço, que se r.ompe em granular, pequena, muito 

fraca; macio, friavel, não plãstico e não pegaj� 

so; raízes fasciculadas, abundantes; macroporos1 

dade abundantes; atividade biol5gica muito abun

dante; transição ondulada, difusa. 

Bl 20- 55 cm; cinza avermelhado escuro {5YR 4/2), desuni for

me com areia lavada r5sea, dispersa; barro arena 

io; maciço, que se rompe em blocos, m�dios, fra

cos; ligeiramente duro, friãvel, ligeiramente 

plãstico e ligeiramente pegajoso; raizes finas , 

abundantes; macroporos abundantes, transição on

dulada, difusa. 
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B21 55- 80 cm; vermelho amarelo (5YR 5/6); barro arenoso,com

esqueleto de quartzo abundante; maciço, que 

desfaz em blocos; ligeiramente duro, friãvel 

plãstico e pegajoso; macroporos comuns; raízes 

finas, abundantes; transição plana, difusa. 

se 

B22 80-100 cm; vermelho amarelo {5YR 5/8); barro arenoso,com

cascalho de formato variãvel, predominando os a� 

redondados, pequenos; maciço, poroso; duro,friã

vel � plãstico e pegajoso; macroporos comuns;tra� 

sição plana, difusa. 

B?3 100-300 cm; amarelo avermelhado {5YR 6/8); barro arenoso,

com cascalho de formato variivel, predominando 

os arredondados, pequenos; maciço, poroso; duro, 

firme, plãstico e pegajoso; macroporos comuns. 

PERFIL 2 

CLASSIFICAÇÃO: Latossol Vermelho-Escuro Distr5fico ilico, A mo

derado, textura media. 

. LOCALIZAÇÃO: 

Haplorthox típico . 

Estrada estadual para Itirapina, distando 3 

do entroncamento com a Via Washington Luiz. 

km 



GEOLOGIA: 

RELEVO: 

. TOPOGRAFIA: 
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-Formação Serra Geral.

Normal, suavemente ondulado� com longos declives, 

convexos, desuniformes. 

Meia encosta de extensa elevação, cuja declivida

de e de 4 %. 

MATERIAL DE ORIGEM: Sedimentos Plio-Pleistocinicos de textura 

media. 

DRENAGEM: 

EROSAO: 

VEGETAÇÃO: 

Moderada. 

Laminar ligeira a moderada e sul'cos rasos ocasio 

nais. 

Reflorestamento com eucalipto, recentemente im

plantado. 

ALTITUDE APROXIMADA: 800 m. 

MORFOLOGIA: 
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Ap O- 15 cm; tinza ave�melhado escuro (5,0YR 4/2), march�

tado com areia lavada rõsea, abundante; barro 

arenoso; maciço que se rompe em granular, media 

a pequena, muito fraco; ligeiramente duro, mui

to friãvel, não plãstico e não pegajoso; raízes 

fasciculadas finas muito abundantes; transição 

plana, gradual. 

A3 15- 45 cm; cinza avermelhado escuro (5,0YR 4/2), salpi-

cado cora areia lavada r5sea abundante; barro are 
. -

noso; maciço, que se rompe em fragmentos irreg� 

lares pequenos, fracos; ligeiramente duro, friã 

vel, não-plãstico e ligeiramente pegajoso; raí

zes fasciculadas finas abundantes; transição pl� 

na, gradual. 

B21 45- 60 cm; pardo avermelhado (5,0YR 4/4), com manchas

escuras na parte superior; barro arenoso; maci

ço, que se rompe em blocos, grandes, fracos; d� 

ro, friãvel, ligeiramente plãstico e ligeirame� 

te pegajoso; raizes fasciculadas midias� r�ras; 

transição plana, gradual. 
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822 60- 90 cm; pardo avermelhado (5,0YR 4/4), com veias es-

curas; barro arenoso; maciço, que se rompe em 

blocos grandes muito fracos; duro, friãvel, li

geiramente plãstico e ligeiramente pegajoso;raí 

zes medias raras; acumulações de areia lavada 

comuns; transiçio plana, difusa. 

B3 90-115 cm; pardo avermelhado (5YR 5/4), com manchas ver

c 

·melhas (2,5YR 4/8) grandes, esparsas; barro are

noso; maciço, poioso; duro, fiime, ligeiramente

plistico e ligeiramente peiajoso; raízes medias

raras; transição plana, difusa.

115+cm; alaranjado (5,0YR 4/6); barro arenoso; maci

ço, poroso; duro, firme, plãstico e pegajoso; 

raizes medias abundantes. 

PERFIL 3 

CLASSIFICAÇÃO: Latossol Vermelho-Escuro DistrÕfico ãlico A fra 

co, textura arenosa'. 

LOCALIZAÇJW: 

Haplorthox paleudultico. 

Cabeceira da Bacia da Represa do Broa, prõximo 

i entrada para Itirapina. 



GEOLOGIA: 

RELEVO: 

· TOPOGRAFIA:
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Formação Serra Geral. 

Normal, suavemente ondulado, com declives longos, 

convexos, desuniformes. 

Topo de extensa elevação, ·cuja declividade'.) ê de 

40 %. 

MATERIAL DE ORIGEM: Sedimentos arenosos Plio-Pleistocênicos. 

DRENAGEM: 

EROSP:O: 

VEGETAÇÃO: 

Bem drenado. 

Laminar ligeira e sulcos medias ocasionais na ba 

se das �levações. 

Cerrado constituido por arvores tipicas e veget� 

ção de gramíneas. 

ALTITUDE APROXIMADA: 780 m. 

MORFOLOGIA: 

Ap 0- 15 cm; pardo aver.melhado escuro (5YR 3/4);barro are-

noso; granular, mêdia a grande, moderada; macio, 

friãvel, ligeiramente plãstico e ligeiramente p� 

gajoso; raízes fasciculadas finas e grossas mui

to abundantes; transição plana, iradual. 
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Bl  15- 25 cm; vermelho escuro (2,5YR 3/6); areia barrenta; 

blocos pequenos que se rompem em granular, me

di a a grande, forte; duro, fri ãvel, li gei ramen.;.;

te plãstico e ligeiramente pegajoso; raízes fa! 

ciculadas abundantes; porosidade muito abundan

te; galerias biológicas grandes, esparsas, co

muns; transição plana, clara. 

B21 25- 60 cm; pardo escuro avermelhado (2,5YR 3/4).com mar

chetamento de areia lavada rõsea, abundante , 

areia barrenta; blocos, midios a grandes, fra -

cos; macio, friãvel, ligeiramencte plãstico e lj__ 

geiramente pegajoso; raTzes fasciculadas midias 

e grossas comuns; porosidade abundante; trans;-·· 

ção plana, difusa. 

B22 60-120 cm; vermelho (2,5YR 4/6); barro arenoso; blocos,,

midios a grandes, muito fracos; duro, firme,pli! 

tico e pegajoso; raízes grossas esparsas; poro� 

sidade abundante; galerias biológicas comuns 

transição difusa. 

B23 120-180 cm; vermelho (2,5YR 4/6}; barro arenoso, com fra�

mentas de canga laterTtica grandes, comuns; ma

ciço, poroso; ligeiramente duro, firme, plãsti

co e pegajoso; porosidade abundante. 
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PERFIL 4 

CLASSIFICAÇ�O: Latossol Vermelho-Amarelo Distrõfico ãlico A fra 

co, textura media. 

LOCALIZAÇÃO: 

GEOLOGIA: 

RELEVO: 

TOPOGRAFIA: 

Haplorthox tipico. 

Cabeceira da Bacia da Represa do Broa. 

Form�ção Serra Beral. 

Norma 1, ondulado, com declives fortes, convexo e 

desuni forme. 

Topo ·.de extensa elevação, cuja declividade e de 

12 a 15 %. 

MATERIAL DE ORIGEM: Sedimentos policiclicos Cenozóicos. 

DRENAGEM: 

EROSÃO: 

V EGE TAÇJ\;O: 

Bem drenado. 

Laminar ligeira e sulcos rasos, ocasionais. 

Pastagem de gramineas altas, arbustos e arvores 

esparsas. 

ALTITUDE APROXIMADA: 810 m. 
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MORFOLOGIA: 

Ap 0- 10 cm; pardo avermelhado (5YR 4/4); barro argilo-ar�

noso, com linhas irregulares de cascalho de quar_! 

zo, que sugerem estratificação do material de 

origem; maciço, rompendo-se em blocos irregula -

res, grandes, fracos; muito duro, firme, ligeir� 

mente plãstico e pegajoso; raizes fasciculadas , 

abundantes; porosidade baixa; transição difusa. 

Al2 10- 30 cm; pardo avermelhado (5YR 4(4); barro argila-are

noso, com linhas paralelas de cascalho de quart

zo e canga lateritica; blocos grandes, fracos;d� 

ro, firme, plãstico e pegajoso; raízes fascicula 

das abundantes; porosidade baixa; transição difu 

s a. 

B21 30- 75 cm; vermelho amarelado (5YR .4/6); barro argila-ar�

noso, com cascalho abundante de quartzo e canga 

lateritica, espars-0; maciço, poroso; duro, firme, 

plãstico e pegajoso;· raizes fasciculadas abundan 

tes; transição difusa. 

B22 75-140 cm; vermelho amarelado (5YR 4/6};barro argilo-ar�

noso, com cascalho de quartzo e canga lateritica, 

.abundantes, esparsos; maciço, poroso;ligeiramente 

duro,.friãvel,"plãstico e pegajoso;raizes fascicula 

das· abundantes. 
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4.2. Instrumental 

4.2.1. Peneiras 

Foi utilizado jogo de peneiras US Standard, de 

malhas 1000 u, 500 u, 250 u, 150 u e 50 u, para a separaçao das 

diferentes frações da areia em cada amostra dos horizontes. 

4.2.2. Microsc5pio 

Na anilise minera15gica e na avali�çio do ar-

redondamento, foi utilizado microscÕpio de origem alemã, fabri 

cação Carl Zeiss, com aumentos de 80, 320 e 800 vezes. 

4.2.3. Centrifuga 

Na separação dos residuos leve e pesado, uttli

zou-se centrífuga marca Internacional nQ 2, a aproximadamente 

4000 rpm. 
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5. MtTQDO

5.1. Amostragem 

Foram abertas trincheiras com profundidade sufi� 

ciente para a coleta de amostras dos vãrios horizontes de cada 

perfil. Para localização das trincheiras, seguiu-se indicação 

de FREIRE et ali� (7978). 

Coletou-se, então, uma amostra de cerca de 2 kg 

de material de cada horizonte num total de 20 amostras. 

5.2. Anâlise branulomitrica 

Utilizou-se o método da pipeta, segundo recomen 

dações de KILMER e ALEXANVER ( 7949). Foram usados 10 g de TFSA 

de cada amostra e calgon-hexametafosfato de sõdio como agente 

dispersante. A fração areia total foi fracionada em jogo de p� 

neiras, descrito em 4.2.1. 
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5.3. Preparo das amostras 

5.3.l. Separação da fração areia total 

A fração areia total foi obtida atraves da ana

lise granulomêtrica a partir de 10 g TFSA, conforme descrito 

em 5.2. 

5.3.2. Eliminação da matéria orgânica e dos õxidos de 

ferro livres 

Para eliminação da matéria orgânica, da fração 

areia, efetuou-se tratamento com perõxido de hidrogênio a 30 % 

em meio ligeiramente icido, em banho maria, conforme recomenda 

ção de JACKSON (7956). 

Na eliminação dos Õxidos de ferro livres foi 

utilizado o ditionito-citrato-bicarbonato, .através do método 

descrito por AGUILERA e JACKSON (7953). 

5.3.3. Separação da fração leve e pesada 

A separaçao do resfduo pesado foi efetuada na 

fração areia muito fina, por ser esta a fração mais fina, jüs

taposta i dominante. Segundo RUBEY (7933)- este procedimento 

justifica-se pelo fato de se esperar que o resfduo pesado se· 

concentre,devido ã sua maior densidade, nesta fração de areia. 
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Os minerais pesados foram separados, com a utili 

zaçao de bromofõrmio, de densidade 2,85. Uma vez separados no 

tubo de centrlfuga, utilizou-se a têcnica de congelamento da 

parte inferior do tubo, contendo o resldu� pesado, facilitando 

a obtenção dos reslduos leve e pesado. 

5.3.4. Montagem das lâminas 

Apõs separaçao dos magnêticos e nao magnêticos 

por meio de imã, as frações leves e pesadas foram montadas .em 

lâminas de microscõpio, com resina "likesitje" de Tndice de re

fração semelhante ao Bãlsamo de Canadã. Na maioria das vezes 

u�ilizou-se toda a fração pesada na montagem das lâminas.

5.4. Anãlise mineralÕgica 

A composição mineralÕgica qualitativa e quantit� 

tiva da fração areia muito fina de cada horizonte, foi determi

nada microscopicamente. Efetuou-se a contagem e caracterização 

de 300 grânulos em cada lâmina e ou em toda lâmina quando a es-
. 

o 

cassez dos minerais não permitia que se chegasse 300 grânulos. 

Apõs contagem procedeu-se a verificação dos mine 

rais restantes da lâmina, a fim de assinalar a posslvel ocor -

rência de minerais raros que pudessem escapar ã observação na 

· contagem dos primeiros 300 minerais.
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5.5. Arredondamento 

O grau de arredondamento dos minerais da fração 

areia muito fina, foi obtido utilizando-se de técnica de comp� 

raçao visual dos grânulos (KRUMBEIN, 1941}. 

Foram examinados 100 grânulos em cada lâmina em 

bora MÀRCONI et alil (7970} tenha concluido que 25 grânulos se 

riam suficientes e �UGUIO (1973} �onsidere representativa uma 

amostra de 50 grânulos ou mais. 

5.6. Anãlise estatistica 

No cãlculo dos parâmetros estatisticos,para ana 

lise granulométrica, foram desprezadas as frações argilas e 

silte, em face da mobilidade que essas frações apresentam no· 

perfil, levando com isso a resultados enganosos. Os teores das 

frações areia, recalculados a 100 .%, foram lançados em papel

de probabilidade aritmética, utilizando-se escala� (SUGUIO, 

7973} obtendo-se as curvas de frequincia acumulada. Das curvas 

de frequincia acumulada foram extraidos os valores necessãrios 

aos cãlculos dos parâmetros, proposto por FOLK e WARV (7957) e 

descritos em 3.5. 



6. RESULTADOS E DISCUSS�O

6 .1. Anãl i se granulométri ca 

53. 

Os resultados da anãlise granulométrica referen. 

tes aos perfis Pl, P2, P3 e P4, estão apresentados nas Tabelas 

1 e 2. A anãlise estatistica, estã baseada na fraçio areia re-

calculada a 100 % Tabelas 3 e 4. 

··� Os valores calculados dos parimetros estatfsti

cos M
2

, r1, _sK1 
,e KG (FOLK e. WARV, 7957) estão rela cionados 

na Tabela 5. 



54. 

Tabela l - Anili�e granulomitrica dos perfis Pl e. P2. 

Hori- Profu n 

zontes didade a.m.g. a. g .. . a.m. a. f. a.m.f. silte argila

Perfil l 

Al o- 20 l , 2 2,6 14,7 54, 7. 10,9 5, l 10,8 

Bl 20- 55 2,0 3,2 17,4 45, l 13,0 5,7 13,6 

B21 55- 80 0,6 1 , 9 l 4, 1 43,9 19,6 6,1 13,8 

B22 80-100 0,7 2;5 15,4 41 , 6 l 8 ,O 8,9 12,9 

B3 100_+ 0,7 2,8 15,0 41 , 6 17,2 7,9 14,8 

Perfil 2 

Ap O- 15 0,3 2,4 24,6 45,2 10,8 2,8 13,9 

B3 15- 45 O, l 1 , 8 20,3 _45, 2 13,7 4,9 14,0 

B21 45� 60 O, 1 2,4 25,1 41 ,o 11 ,3 5,0 1 5, 1 

B22 60- 90 0,3 2,6 26,3 38,7 11 ,3 4, 1 16 , 7 

B3 90-115 o·,4 3,0 24,9 38,9 11 ,4 3,8 17,6 

e 115 + 0,3 2,2 25,5 43,9 6,6 4,6 16,9 



Tabela 2 - Anãlise granulom�trica dos perfil P3 e P4. 

Hori-

zontes 

Ap 

81 

821 

822 

823 

Ap 

A12 

821 

822 

Profun 

didade 

o- l 5

15- 25

25- 60.

60-120

120 + 

O- 1 O

10- 30

30- 75

75 + 

a.m.g.

0,2 

2,0 

1 , O 

1 , 3 

0,7 

a.g. -=-a. m.

Pe rf i 1 3 

O ,.1 10,0 

O, l 10,7 

O, 1 11, 8 

9,9 

O, l 10,4 

Perfil 4 

14,2 

10,0 

9,3 

7,9 

33,3 

38,2 

27,8 

26,6 

a.f.

61 , 8 

60,0 

59,4 

60,0 

59,8 

23,9 

23,3 

28,9 

26,2 

a.m.f.

13,5 

1 ,.) , 1 

11 , 5 

12,9 

11 , 3 

1 , 8 

2;3 

3,0 

3,9 

- sil 
te 

4, l 

5,4 

5,2 

5,3 

6,0 

6,0 

55. 

argi-
1 a 

10,5 

10,7 

17,0 

17,2 

18 ,4 

19 ; 6 

19,9 

23,7 

28,7 
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Tabela 3 - Granulbmetria da fraçio areia recalculada a 100 % dos 

perfis Pl e P2. 

Horizontes 

a.m.g. a.g. a.m. a.f. a.m.f.

Perfil l - LVdl

Al 1 ,42 3,09 17,48 65,04 12,96 

81 2,48 3,97 21 , 56 55,89 16, 11 

821 0,75 2,37 17,60 54,81 24,47 

822 0,90 3, 20 19,70 53,20 23,02 

83, O, 91 3,62 19 ,40 53,82 22,25 

Perfil 2 - LEd2 

Ap 0,36 2,88 29,53 54 ,26 12,97 

A3 O, 12 2,22 25,03 55,73 16,89 

821 O, 13 3,00 31 ,41 51 , 31 14,14 

822 0,38 3,28 33,21 48,86 14,27 

83 0,51 3,82 · 31 ,68 49,49 14,50 

e O ,38 2,80 32,48 55,92 8,41 



. 
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Tabela 4 - Granulometria da fraçio preia recalculada a 100 % dos 

perfis P3 e P4. 

Horizontes % 

a.m.g. a. g. a.m. a.f. a.m.f.

Perfil 3 - LEdl 

,Ap O, 12 11 , 71 72,37 15, 81 

81 0,12 12,75 71 , 51 15, 61 

821 0,24 0,12 14,22 71 , 57 13, 86 

8·22 11 ,96 72,46 15,58 

823 · O, 12 12,75 73,28 13,85 

Perfil 4 ..., LVd2 

Ap 2,66 18 ,88 44,28 31 , 78 2,39 

A12 1 ,34 13,37 51 ,07 31,15_ 3,07 

B21 1 ,85 13,23 39,54 41 , 15 4,27 

822 1 ,05 12, 1 O 40,73 40,12 5,97 
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Tabela 5 - Valores dos parâmetros estatisticos, calculados segu� 

do FOLK e WARV (7957) utilizando a escala�-

Media Grau de G'rau de Curtose Horizontes Seleção Assimetria 
Mz r· 

I 
s 

KI 
K 

G

Perfil l 

Al 2,45 O, 71 -0,16 l ,09
Bl 2,41 0,94 -0,08 1 , l 8
821 2,7l 0,81 -0,:19 0,93
B22 2 ,60 0,87 -0,10 0,94
B3 2,63 0,84 -0,09 0,98

Pe rf i 1 2 

Ap, 2,41 O, 71 0,01 0,99 

A3 2,57 0,78 0,06 0,89 
821 2,44 0,79 0,04 O, 91 
B22 2,23 0,69 -0,03 0,93 
B3 2,40 0,79 0,10 0,92 
e 2,31 0,68 O, 21 1 , 1 2 

Perfil 3 

Ap 2,77 0,56 -0,07 1 , 01 

Bl 2,70 0,60 0,08 1 ,00 

B21 2,67 0,59 0,01 0,97 

B22 2,74 0,57 0,05 0,86 
B23 2,70 0,57 0,03 l ,03

Perfil 4 

Ap l , 70 0,92 0,01 l ,04

A.12 l , 76 O ,81 0,05 1 ,05

B21 l ,88 0,88 -0,01 l ,03
B22 l , 95 0,87 0,01 l ,02
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6.1.1. Diâmetro media (Mz) 

Das medidas-de tendência central, o diâmetro me

dia e inegavelmente a mais importante. Geologicamente, e a que 

melhor reflete a media geral do tamanho das particulas de um se 

dimento,sendo afetado por fatores como tamanho dos grânulos do 

material de origem, pela fonte de suprimento do material, condi 

ções de transporte e processo de deposição do material (SUGUIO,

7973). 

Os valores de diâmetro media obtidos (Tabela 5) 

mostram uma certa unif�rmidade entre os perfis Pl, P2 e P3, com 
• 

valores de diâmetro media entre� 2,23 e 2,77. 

Poj sua vez, o perfil P4, difere granulometrica

mente dos demais, tendo valares de 0 variando entre 1, 70 e l, 95, 
. 

. 

caracterizando-se como areia media. 

Observa-se, ainda, uma certa homogeneidade entre 

os horizontes dos perfis em estudo. 

6.1.2. Grau de seleção (r1)

O grau de seleção, considerado aspecto importan

te na anãlise granulometrica de sedimentos, permite medir o 

grau de �ispersão dos dados, em torno da tendência central, de 
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modo que:, quanto menor for o valor do desvio media, melhor serã 

o selecionamento do material, ou seja, menor serã a dispersio

dos dados em relação a mêdia. 

Todos os perfis estudados (Tabela 5), mostfam ho 

mogeneidade entre seus horizontes, sendo constituidos de mate

rial moderadamente selecionado (Folk e Ward, in SUGUIO, 79731 

Nota-se apenas que o P3 em comparação com os demais� tem valo -

res de 0,56 a 0,60, o que indica uma tendência para material ban 

selecionado, e que o P4 tem valores de 0,81 a 0,92, com tendên

cia para o pobremente selecionado. 

6.1.3. Grau de assimetria (SK)
I 

Segundo SUGUIO (79731, o grau de assimetria de 

um sedimento mede a tendência que os dados apresentam de se dis 

persarem de um lado ou do outro da media. Em uma distribuição , 

simétrica, o di�metro mêdio e a mediana coincidem e, portanto 

não existe assimetria. 

Os resultados da Tabel·a 5 indicam que o Pl apre

senta valores de SK negativos, mostrando existência de uma cur
I 

va com cauda voltada para o lado mais grosseiro da distribuição 

e que os outros perfis apresentam todos seus horizontes (com ex 

ceçao do horizonte C do P2), com valores de SKr 
entre -0,07 e 

0,08 sendo considerados aproximadamente simétricas (Folk e Ward, 

in SUGUIO, 7973). 
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6.1.4. ·Curtose (KG)

A medida de curtose mostra a relação existente 

entre a dispersão na parte central e nas extremidades das cur-

vas. Para curvas de distribuição normal, a curtose e igual a 

· 1 ,O. Valores de KG inferiores a 1 mostram maior dispersão dos

dados, provocando o achatamento das curvas e valores de KG su

periores a l indicam melhor selecionamento na parte central da

distribuição, originando curvas mais agudas.

De maneira geral, todos os horizontes dos perfis 

estudados apresentam valores de KG entre 0,90 a 1, 11 com raras

exceçoes, indicando assim predominância de curvas mesocürticas. 

A p e n a s o s h o r i z o n t e s B l , C e B 2 2 , r e s p e c t i v ame n -

te dos perfis Pl, P2 e P3 não apresentam uniformidade, em rela

ção aos valores dos outros horizontes do mesmo perfil. Assim, o 

B1 do Pl � C do P2 apresentam curvas leptocürticas entre hori -

zontes de curvas mesocürticas e o B22 do P3 apresenta curva pl� 

ticürtica entre horizontes de curvas mesocürticas, isto�, hor! 

zontes de material com KG prõximo a normalidade com horizontes

de material melhor selecionado. 
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· O perfil mais uniforme em relação a curtose, e

o P4, onde todos os horizontes mostram curvas mesocurticas com

valores de KG prõximos a normal idade.

6.1.5.· Consideraçffes gerais 

·Os resultados da anãlise granulomêtrica (Tabelas

1 e 2)-, da granulometria da fração areia recalculada a 100 % (f� 

belas 3 e 4), bem como das .curvas de freqüência acumulada (Fig� 

ras 5 a 8) e de distribuição granulometrica de horizontes de ca 

da perfil (Figura 9), mostram que os perfis estudados se distri 

buem em duas categorias distintas: uma compreendida pelos per

fis Pl, P2 e P3, que apresentam uma tendência para se desloca -

rem para o lado das frações mais finas, tendo como moda a areia 

fina e uma porcentagem de argila cerca de 30 a 40 % menor que a 

do perfil P4. Estes perfis apresentam, ainda curvas de fr�quên� 

eia acumulada dos horizontes sobrepostas e curvas de distribui-· 

çao de frequência de tamanho normalmente simetricas. Outra cate 

goria compreende o perfil P4, que mostra menores valores de 0. 

A porcentagem da fração argila cre�ce consideravelmente, sendo 

a fração modal constitulda de areia media, seguida pela areia 

ftna, tendo ainda curvas de .distribuição de frequência de tama

nho com tendência assimêtrica. 

Provãveis ocorrências de descontinuidade litolõ

gica ao longo dos perfis não podem ser indicadas pelos resulta-



63. 

,----,----,r------,---,---,----r--n--,---r--, 99 , 99

99,9

99,8 

99,5 

99 

98 

95 o 

90 p., 

-�
w

80 <

70 
w 

60 u 

o 

50 p., 

40 
<

u

30 
:::::, 

20 

10 

5 

2 

1 

0,5 

0,2 

0,1 
0,05 

0,01 
J
_,

32 tt,32 

-1 o 1 2 3 . 4

.ESCALA� 

Figura 5 - Curvas acumulativas dos horizontes do Perfil pl.



-------,r----r----,----,---.
--

,-,r---.
---,---,99,99

99,9 

99,8 

99,5 

99 

98 

95 

90 � 
,:: 

80 � 

70 � 

60 fil

50 
�40 <

30 u 

: :::> 20 a 

10 

5 

2 

1 

0,5 

0,2 
0,1 
0,05 

L---'---..a:,___;.__,1.___-... __ .L-_-J. ___ _._ __ ..__ _ _. __ Q,Ol 
3,32 lt,32 

-1 o 1 2 

. ESCALA <f> 

3 4 

Figura 6 - Curvas acumulativas dos horizontes do Perfil P2.

64.







67. 

60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

amg ag am af amf amg ag am af amf 

70 

60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

. 10 10 

amg ag am af amf amg ag am af amf 

Figura 9 - Curvas de freqüência de distribuição granulometrica dos Perfis. 
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dos das anãlises granulometricas, mas inâicios de ocorrência p� 

dem ser sugeridos pelos valores de grau de seleção, grau de as

simetria e curtose dos horizontes Bl {Pl), C (P2) e B22 (P3) , 

sem que, entretanto, seja um dado conclusivo. 

6.2. Anãlise mineral5gica 

6.2.1. Descrição dos minerais 

Zirconita 

Em todos os horizontes ocorre grande variação nas 

caracteristicas dos grânulos de zirconita. Apresentam formas 

prismãticas e esfêricas, cristais normalmente sem inclusões, mas 

as vezes bem desenvolvidos, grânulos limpidos ate escuros, ocor

rendo alguns amarelados. Generalizando, podemos dividir em dois 

grupos distintos de zirconita: um tipo predominante em todos os 

perfis, incolor, bem arredondado, �s vezes amarelado e sempre de 

tamanho menor; outro tipo incol-0r, com cristais bem desenvolvidos 

mas de ocorrência mais restrita. O arredondamento e invariavel -

mente- elevado, mesmo nos grânulos prismãticos. 

Turmalina 

Os grinulos de turmalina sao tfpicos, apresentan

. do-se com maior frequência n� cor parda esverdeada. Ocasionalmen 



te, ocorrem cotes azul clara, verde e preta. Mostram intenso 

pleocroismo, elevado grau de arredondamento e sao raras as ve�

zes que aparecem com inclusões. 

Estaurolita 

Ocorrem grânulos de formas irregulares e muitas 

fraturis, com aparincia de "queijo suiço", tipico deste mineral. 

A cor predominante·� a amar�la clara, is vezes de tons fracamen 

te avermelhados, mas e frequente a ocorrincia de grânulos de co 

res amarela escura at� parda. São pouco pleocrõicas e pobres em 

inclusões. 

Minerais Opacos 

O elenco de minerais opacos e muito restrito. Fo 

ram reconhecidos ilmenita e alguns grânulos de magnetita que 

ocasionalmente passaram pela separação atrav�s do imã. Entreta! 

to, uma vez que a distinção entre am�as, ao microscõpio, so e 

posslvel em casos extremamente favorãveis, reso)veu-se fazer a 

contagem em conjunto. Apresentam-se invariavelmente como granu

las sub-.angulares e sub-arredondados a grânulos bem arredonda -

dos. 
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6.2.2. Perfil Pl 

O exame da T-abela 6 permite verificar baixos teo 

res de minerais pesados, que entre os horizontes variam de 1 ,42 

a 1 , 86 % • 

Entre os minerais pesados, predominam opacos 

(magnetita e ilmenita), com teores superiores a 60 %, o qual a� 

menta no 821 para 70 % e no B3 para 73 % em função de uma dimi

nuição na quantidade d� zirconita ou de turmalina (Tabela 8). 

Os teores dos minerais transparentes e opacos f� 

ram recalculados para lQO %. O exame das Tabelas 7 e 8 mostra 

uma nTtida predominância da iirconita em todos.os horizontes,i� 

clusive com aumento de mais de 50 % na passagem do 81 para o 

B21, com consequente e significativa antipatia pela turmalina , 

caracterizada por uma consequente diminuiçio de aproximadamente 

50 % no seu teor. Por sua vez, a estaurolita, terceiro mineral 

na esc·a1a de abundância, não sofre muitas variações 'nos seus te.2_ 

res a nao ser no 821, onde ocorre o aumento de zirconita, condj_ 

cionado i diminu·ição da turmalina e tambim da estaurolita. 

Os valores calculados para a relação zirconita/ 

turmalina (Tabela 7) mostram ocorrência de variações aceAtuadas 

e inclusive a antipatia da zirconita pela turmalina (Figura 10). 
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Tabela 8 - Porcentagem dos minerais pesados do Pl (os minerais 

transparentes estão recalculados para 100 %). 

Horizontes Opacos Zi Tu ·· Es 

Al 68,00 31 ,25 45,84 22,94 

B1 64,67 4 i ,5 2 42,46 16 ,o 5 

B2"1 70,33 68,52- 20,22 11, 22 

B22 6 7 ,00 -61,61 19, 1 8 19, 1 8 

B3 73,34 47 ,26 33,31 19,43 

A relação zirconita/turmalina apresenta pontos 

de inflexão nas curvas (Figura 11): passa do valor 0,98 do B1 

para 3,39 no B21, se mantém no B22 e no B3 sofre uma diminuição 

atingindo apenas o valor 1,41. 

Embora a descrição morfo16gica não apresente di

ferenças significativas entre os horizontes Bl e E21, a varia

ção na relação zirconita/turmalina, aliada is -variações nos va 

lares de diâmetro media, grau de seleção, grau de· assimetria e 

de curtos� (Tabela 5), sugere e �omprova a ocorrincia de descon 

tinuidade lito16gica no perfil. 
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6.2.3. Perfil P2 

O perfil P2� possui aproximadamente as mesmas ca 

racterlsticas mineral5gicas do Pl. Constitui-se de uma porcent! 

gem um pouco maior de minerais pesados com teores variando de 

1,21 a 2,66 %, (Tabela 9). 

Entre os minerais pesados, existe uma maior pre

dominância dos opacos (magnetita e ilmenita) com teores sempre 

superiores a 59 %, chegando a 79,67 % no horizonte C (Tabelas 

.10 e 11). 

Neste perfil, nao existe um mineral transparente 

dominante. Zirconita predomina nos horizontes A3, 821 e C e tur 

malina nos horizontes Ap, 822 e ·83. Estaurolita aparece como o 

mineral menos abundante dos transparentes e com razoãvel dimi -

nuição em teor no horizonte 822. A antipatia zirconita-turmali� 

na i caracterizada nos horizontes B22 e B3� tanto que possui r! 

laçio zirconita/turmalina 0,63 e 0,48 respectivamen�e, contra 

1,34 do B21 e 1.39 do C (Tabelas 10 e 11 e Figuras 12 e 13). 

Embora os valores acima indiquem presença de de� 

continuidades litol5gicas entre os horizontes B21/B22 e 83-C, es 

ta sõ pode ser confirmada no horizonte C atravis �e variações 

significativas nos valures de grau de assimetria (de 0,10 a O,�) 

e curtose (0,92 a 1�12). 
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Tabela 9 - Porcentagem de minerais leves e pesados da · fr�ção 

areia muito fina do P2. 

Horizontes % leve % pesado 

.AP 9 8, 79 1 , 21 

A3. 98, 71 1 ,2 9 

821 97,34 2,66 

822 98,09 1 , 91 

83 98,38 1 , 62 

e 97,80 2,20 

Tabela 10 - Frequência dos minerais pesados da fração areia mui 

to fina do P2. 

Minerais Horizontes 

Ap 
,· 

A3 821 822 83 e 

Zirconita 32 46 43 45 30 25 

Turmalina 43 36 32 71 63 18 

E s t a u rol .i t a 18 16 15 . 9 14 7 

Total transparente 93 98 90 125 107 50 

Opacos 207 202 210 175 l93 196 

·NQ de grânulos 300 300 300 300 300 246 

Relação 2/T 0,74 1 ,28 1 ,34 0,63 0,48 1 , 39 
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Tabela 11 - Porcentagem dos minerais pesados do P2 (os minerais 

transparentes somam 100 %). 

Horizontes Opacos Zi Tu Es 

Ap 69,00 34,42 46,22 19,36 

A3 67,33 46,92 36,73 16, 31 

B21 70,00 47,77 ,35, 5 7 16,67 

B22 58,33 36,00 56,80 7,20 

B3 64,33 28,03 58,87 13,09 

e 79,67 49,98 36,01 14,02 

6. 2. 4. Perfil 3

Os resultados do perfil P3 (Tabelas 12, 13 e 14) 

mostram que houve variação na porcentagem 'de minerais pesados em 

relação aos perfis Pl e P2. Os teores variam de 2,85 a 3,15 % 

neste perfil. Este aumento deve ser atribui do ao acréscimo nos 

opacos, enquanto que os minerais transparentes diminuiram consi

deravelmente, chegando a contagem mãxima de apenas 53 em 300 grâ 

nulos determinados. Os minerais opacos (magnetita e ilmenita) 

ocorrem em teores que variam de 82 a 88 %. 
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Tabela 12 - Porcentagem de minerais leves e pesados da fraçio 

areia muito fina do P3. 

Horizontes % leve % pesado 

Ap 96, 85 3, 15 

B1 97,15 2 ,85 

B21 96,18 3,82 

B22 97,12 2,88 

B23 97, 14 2,86 

Tabela 13 - Frequincia dos minerais pesados da fração areia mui 

to fina do P3. 

Minerais Horizontes 

Ap B21 B21 822 B23 

Zirconita 22 24. 23 22 12 

Turma 1 i na 21 12 10 1 2 5 

Estaurol ita 10 - 8 7 13 4 

Total transparente 53 44 40 47 21 

Opacos 247 256 260 253 161 

NQ de grânulos 300 300 300 300 182 

Relação Z/T 1 ,05 2,00 2,30 1 , 83 2,40 
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Tabela 14 - Porcentagem dos minerais pesados do PJ (os minerais 

transparentes somam 100 %). 

Horizontes Opacos . Zi Tu Es 

Ap 82,33 41 ,48 39,62 18 ,85 

81 85,33 54,53 27,27 18 ,20 

821 86 ,6 7 57,54 24 ,9 8 17,48 

822 84,33 46,78 25,53 27,63 

823 · 88, 46 57,11 23,83 19 ,06 

O elenco restrito de minerais pesados trans�are� 

tes exibe uma.predominância da zirconita em relação a turmalina 

e estaurolita, que ocoirem praticamente em iguais teores. A an

tipatia zirc6riit�-turmalina i notada desde os primeiros hoiizo� 

tes, assumindo a relação Z/T sucessivamente os valores 1,05, 

2 , O O , ·2 , 3 O , 1 , 8 3 e 2 , 4 O . As Figuras 14 e 15 ilustram esta an 

tipatia e os pontos de inflexio da curva da rel�ção zirconita/ 

turmalina, particularmente para o horizonte 822, que possui tam 

bim antipatia da zirconita/estaurolita, fato este não observado 

em outros horizontes dos perfis estudados. 
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· Presença de descontinuidade litolõgica pode ser

sugerida apenas para o horizonte B22, on4e houve variaçio na re 

lação zirconita/turmalina e particularmente na relação zirconi

ta/estaurolita� aliadas i variação na curtose, sendo �ste hori

zonte de uma curva platicGrtica entre outros de curvas mesocGr

ticas 

. 6.2.5. Perfil P4 

O perfil P4 e o mais rico em minerais pesados,com · 

teores variando de 10,90 a 13,68 % (Tabela 15). Magnetita e il

menita perfazem de 93,27 a 97,52 %, ficando o restante preench•i 
"\ 

do por minerais transparentes representados predominantemente 

por zirconita em relação a estaurolita e turma)ina, sendo que 

esta no horizonte B22 estã totalmente ausente. 

� Esse grande acréscimo nos teores de minerais op� 

cos pode estar relacionado a mudança no material de origem ou 

contaminação por rochas bãsicas. Paralelamente ao aumento de 

opacos, ocorre nTtida diminuição ria quantidade de transparent�, 

que atinge valores inferiores a 4 % na contagem de 300 grânulos. 

(Tabelas 16 e 17). 
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Tabela 15 - Porcentagem de minerais leves e pesados da fração 

areia muito fina do P4. 

Horizontes 

Ap 

Al2 

821 

822 

% leve 

86,55 

86,32 

89,10 

88,22 

% pesado 

13 ,45 

13 ,68 

l O ,90

11 , 7 8 

Tabela 16 - Frequinci� dos minerais pesados da fraçio areia mui 

to fina do P4. 

Minerais Horizontes 

Ap Al2 B21 B22 

Zirconita 8 9 5 3 

Turmalina 4 4 l o 

Estaurolita 2 3 7 l 

Total transparente 14 16 13 4 

Opacos 193 284 287 157 

NQ de grânulos 207 300 300 161 
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minerais pesados opacos e transparentes e relação de minerais 

transparentes em profundidade. 

Qualitativamente, os quatro perfis se assemelham, 

exibindo a mesma assembleia de minerais. Quantitativamente, o 

perfil P4 se distingue pelo teor de pesados 3 a 4 vezes superior 

ao dos demais. Possui, ainda, um mãximo de 6 % de minerais trans 

parentes entre os pesados, contra uma variação de 18 a 42 % nos 

outros perfis. O perfil P4 e uniforme, enquanto os demais exi -

bem descontinuidades 1ito1Õgicas nos horizontes Bl (Pl ), C (P2) 

e B22 (P3). 

\ As duas classes de solos possuem minerais de al-

ta estabilidade qulmica e a presença desses minerais, aliada 

composição mineralÕgica simples, confere aos solos um carãter 

de elevada maturidade mineralógica. 

A proveni�ncia desses minerais estã ligada a ro

chas ígneas ãcidas e intermediãrias (zirconita), rochas pegmati 

ticas (turmalina), rochas m�tamõrficas de alto grau (estauroli

ta}, sedimentos retrabalhados (zirconita, turmalina arredonda -

da) e rochas bãsicas (ilmenita e magnetita} PETT1JOHN (79491. 
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· 6.3. Arredondamento

Os valores do grau e da mêdia'de arredondamento 

da fração areia muito fina dos perfis Pl, P2, P3 e P4 {Tabela 

18), mostram grau de arredondamento entre 0,45 e 0,51 para to

dos �orizontes e, de acordo com PETTIJOHN (7957), estã6 clas

sificados como grânulos arredondados. 

·Estes valores-de arredondamento coincidem com 

os encontrados por SOARES (7975), para a Formação Botucatu, s� 

gerindo para o mesmo uma deposição em ambiente de�irtico, e�li 

co. 

Em relação ao arredondamento nao existe diferen 

ças signifi•cativas, nem entre perfis nem entre horizontes de 

um mesmo perfil, não confirmando nem infirmando a hipõtese de 

ocorr�ncia de descontinuidade litolÕgica sugerida pelos parâm� 

tros estatlsticos e comportamento dos. minerais pesados nos per 

fis Pl, P2 e P3. 
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Tabela 18 - Arredondamento dos graos de quartzo da fraçio areia 

muito fina dos perfis. 

Hori- Grau de arredondamento Media 
zontes O, l 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Perfil 1 

Al 8 10 20 37 20 5 0,47 

Bl 4 8 23 50 12 3 0,47 

B21 2 5 18 50 20 5 0,50 

B22 l 5 11 26 · 41 14 2 0,45 

B3 2 4 l 24 49 1 7 3 0,48 

Pe rf i 1 2 

Ap 4 7 13 49 24 2 1 0,49 

A3 3 4 19 48 21 3 1 1 0,50 

B21 5 7 27 41 20 0,46 

B22 - 7 29 46 18 0,48 

B3 2 7 26 50 1 5 0,47 

e 1 12 40 33 1 3 1 . O ,45 

Pe rf i 1 3 

Ap 3 24 50 20 3 0,50 

B1 - 1 26 51 21 1 O ,5 O 

B21 1 5 20 50 22 1 0,49 

B22 3 31 46 18 2 O ,49 

B23 1 2 22 46 18 9 1 1 0,51 

Perfil 4 

Ap 2 7 8 22 32 25 2 2 0,47 

Al2 1 3 14 20 41 1 7 2 2 0,47 

B21 1 2 26 46 23 2 ·o,49

B22 3 4 26 46 1 9 2 0,48
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7. CONGLUSOES

O estudo das caracteristicas mineralÕgicas e ·gr� 

nulomêtricas confirma a hipõtese de que esses parâmetros permi

tem distinguir solos morfologicamente semelhantes. Os solos es� 
.. 

tudados dividem-se em duas categorias: uma compreendida pelos 

perfis Pl, P2 e P3 e outra pelo perfil P4. 

A composição mineralógica da fração pesada dos 

quatro perfis ê constiiuida de poucas espêcies minerais, de ele 

vada màturidade química, revelando tratar-se de solos de grande 

maturidade mineralõgica. 

Os resultados de arredondamento e da composição 

mineralõgica do resíduo pesado, confirmam que os quatro solos 

receberam contribuição da Formação Botucatu e Serra Geral, sen- � 

do que no perfil P4, a presença da Formação Serra Geral ê bem 

mais destacada. 
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O solo P4 exibe grande homogeneidade granulome

trica e mineralÕgica, enquanto os demais apresentam desconti

nuidades lito15gicas também� sugeridas pelos parimetros granu

lomitricos e mineralÕgicos. 
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