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MINERALOGIA E GRANULOMETRIA DAS AREIAS QUARTZOSAS DA BACIA DO 

RIBEIRAO DO LOBO (BROTAS - ITIRAPINA - SP). 

Candidato: REINALDO LORANDI 

Orientador: P�on. V�. IBRAHIM OCTÁVIO ABRAHÃO 

RESUMO 

São estudados parâmetros granulométricos (diâme 

tro médio, desvio padrão gráfico inclusivo, assimetria gráfica 

inclusiva, curtose) e a mineralogia do resíduo pesado da fra 

ção areia muito fina e o arredondamento da fração areia fina, 

de três Areias Quartzosas da Bacia do Ribeirão do Lobo, situa

das em níveis topográficos diferentes, nos municípios de Itira 

pina e Brotas (SP). A homogeneidade granulométrica e mineraló 

gica observada entre horizontes e entre perfis permite con-

cluir que esses solos sao resultantes do mesmo material de or1 

gem. A maturidade mineralógica do resíduo pesado e o grau de 

arredondamento dos grinulos de quartzo indicam que os solos es 

tudados sofreram a mesma intensidade de transporte. 
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MINERALOGIC AND GRANULOMETRIC STUDIES OF A PSAMMENT SOIL OCCUR 

RING IN THE LOBO CREEK BASIN (BROTAS - ITIRAPINA - SP). 

Candidate: REINALDO LORANDI 

Adviser: P�a6. V�. IBRAHIM OCTÁVIO ABRAHÃO 

SUMMARY 

Granulometric parameters (mean diameter, incl� 

sive graphic standard deviation, inclusive graphic assimetry, 

kurtosis) and the mineralogy of the heavier residue of the very 

fine sand fraction and the rounding of the fine sand fraction 

of three Psammentic soils occurring in the "Ribeirão do Lobo 11 

Basin but situated at different topographic levels in the Iti 

rapina and Brotas municipalities (SP). 

The granulometric and mineralogic homogeneity o� 

served between horizons and profiles allow for the conclusion 

that the soils studied are derived from the sarne kind of parent 

material, The mineralogical maturity of the heavier residue 

and the degree of roundness of the quartz granules are indica 

tions that these soils were subjected to the sarne mode and in 

tensity of transport. 



1 - INTRODUÇAO 

Nas margens da Represa do Lobo ocorrem solos elas 

sificados por FREIRE et aZii(1978) como Areias Quartzosas, que, 

anteriormente, foram classificados pela Comissão de Solos, no 

Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de são Pau

lo (BRASIL-M.A., 1960), como Regosol e Solos HidromÕrficos. 

Esses solos ocorrem em três diferentes posiçoes 

topográficas e apresentam diferenças morfológicas diagnósticas 

suficientemente significativas para serem subdivididos em dif� 

rentes sub-grupos, de acordo com a SOIL TAXONOMY (E.U.A.-USDA, 

1975). 

PrÕxima ã represa, em cota mais baixa, ocorre urna 

Areia Quartzosa HidromÔrfica Distrófica, âlica, A fraco, segui 

da, em cotas progressivamente mais altas, de uma Areia Quartzo-

sa Vermelho-Amarela DistrÔfica, âlica, A fraco e uma Areia 
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Quartzosa Vermelho-Amarela Câmbica DistrÕfica, alica, A fraco. 

A questao que imediatamente se i mpo e é det ermi 

nar se essas diferenças se devem simplesmente aos desníveis to 

pogrâficos ou se ocorrem, efetivamente, diferenças de material 

de origem em cada situação de relevo, em 

renças geolÕgicas ou deposicionais. 

conseqüência de dife 

Resultam de imediato, portanto, as questoes se 

guintes, que constituem as hipóteses deste trabalho: 

a) os solos sao resultantes do mesmo material de

origem; 

b) os solos sofreram a mesma intensida:l.e de trans

porte. 

O esquema experimental estabelecido 

firmação ou infirmação das hipóteses utiliza-se de 

para a con 

parâmetros 

g r a nu 1 o m é t r i e o s e rn i n e r a 1 Õ g i e o s d a f r a ç ão ar e i a, que e o n s t i t u e m 

-se, à luz da extensa literatura existente, em instrumentos se 

guros para a elucidação dessas questoes. 
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2 - REVISAO DE LITERATURA 

O numero de trabalhos sobre parâmetros granulomf 

tricos e mineralógicos em sedimentos e solos, de um modo geral , 

é muito grande na literatura. Entretanto, para os solos do Bra 

sil esses dados sao escassos , embora os trabalhos sobre o mes 

mo tema em sedimentos sejam mais abundantes. Uma intensifica 

çao dos trabalhos em solos brasileiros pode ser notada a p ª.E.

tir da década de sessenta, principalmente no Estado de são Pau 

1 o. 

A importância da identificação de grânulos mine 

rais, principalmente da fração areia, como indicadores do mate 

rial de origem do solo, antecede este século. Vários autores 

são citados como precursores d as analises sedimentolÓgicas: 

ThÜrach, em 1880 (in SINDOWSKI, 1949) inspirou cientistas ale 

maes a adaptarem seu m�todo de identificação de minerais na 

Alemanha; Gresley, em 1895, e Lucien Cayeux, em 1897, publicaram 

monografias se/dimentolÔgicas e a introdução do termo "facies" 
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pelo primeiro autor (MATEOS, 1965) e Steinriede, em 1899, sep� 

rou minerais pesados em solo, para identificação em microsco 

pia de polarização (Mitchell, in: GIESEKING, 1975). 

No presente século, o s  trabalhos nessa área come 

çaram a tomar corpo, devido a interrelação da sedimentologia com 

outras ciências. 

Assim, Delaje e Lagatu,em 1904, e Dumon� em 1905 

(Mitchell, 1,n: GIESEKING, 1975) forneceram dados que contri 

buiram para trabalhos posteriores no estudo de minerais pes� 

dos como indicadores de material misturado num perfil de solo, 

no que foram seguidos por Me Caugley e Fry, em 1913 (JEFFRIES, 

1937) e White, em 1919 (MILNER, 1962). 

Em 1933, Rubey (HASEMAN e MARSHALL, 1945) consta 

tou a necessidade da comparação da assembléia de minerais pes� 

dos de todas as frações dos sedimentos para se comparar várias 

amostras, mas por achar que o tempo consumido seria demasiado, 

sugeriu apenas o exame de duas frações. 

COGEN (1935) achou necessário o estudo de todas 

as frações de areia de uma amostra de sedimento coletado com 

relação à granulometria dos minerais pesados, mas tendo valida 

de apenas quando comparados com outros sedimentos que sofreram 

o mesmo tratamento.
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Entretanto, outros sedimentologistas, como HEN 

DRICK e NEWLANDS (1923), estudando solos da Inglaterra e Escó 

eia, e JEFFRIES (1937), nos Estados Unidos, adotaram e aconse

lharam para fins mineralógicos, o estudo apenas das frações mais 

finas da areia, enquanto que CARROLL (1938) sugeriu que os e� 

tudos fossem feitos nas frações areias mais finas e silte gro� 

se1ro, apôs a remoção de Õxidos de ferro e 

tras. 

alumínio das amos 

Com relação aos solos brasileiros , um dos primei 

ros trabalhos sobre mineralogia foi de CAMARGO e VAGELER (1937)

onde os autores afirmaram que a formação de muitos solos tropi 

cais não seria compreensível sem o estudo da 

gica do material de origem. 

anãlise mineralÕ 

A identificação dos minerais pesados da fração 

grosseira dos solos visa, dentre outros objetivos, a auxiliar 

na determinação da presença ou nao de descontinuidade litológi 

ca em um perfil de solo. 

Para tanto, a maioria dos autores procura identi 

ficar minerais que sejam resistentes ao intemperismo para que 

se possa fazer correlações precisas dos parâmetros estudados. 

Os autores, de uma maneira geral, seguem a seqüência de estabi 

lidade proposta por PETTIJOHN (1941), o nde se atribui as turma 

lina, zirconita, monazita e granada, uma maior resistência ao 

intemperismo, seguidos da biotita, apatita , ilmenita, magneti 
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ta, estaurolita, cianita e epÍdoto. 

Contrariando a afirmativa de que a zirconita e a 

turmalina possuem alta estabilidade e são pouco atacáveis por 

ãcidos ou bases, Druif, citado por HASEMAN e MARSHALL (1945), 

concluiu em estudo de solos da Sumatra, que esses minerais dis 

solvem-se quimicamente em solos sob condições tropicais. 

Concordando com muitos autores quanto à identi-_ 

ficação do material de origem, JACKSON (1956) concluiu que a 

interpretação desse fator de formação de solos deve ser feita 

em função da assembleia total dos minerais pesados e na propo� 

ção relativa de cada espécie mineral em cada amostra. 

Com relação a uniformidade de solos, BARSHAD 

(1960) propos que, alem do estudo da distribuição dos 
. . 

m1.nera1.s 

pesados, outros parâmetros, como analise mineralôgica total e 

distribuição da fração argila em profundidade, devem ser fei 

tos para completar as necessidades 

diagnostico. 

básicas para um completo 

Utilizando-se de espectografia dos raios-X como 

meio de identificação de zirconita em solos, BEAVERS (1960) 

constatou descontinuidades litolÕgicas, bem como utilizou os 

dados obtidos para identificação do material de origem dos so

los estudados. 

Reafirmando a importância dada 
- . 

por var1.os auto 
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res quanto a aplicação da mineralogia da fração areia dos so 

los na determinação da uniformidade do perfil de solo em rela 

çao ã rocha, ou entre horizontes desse mesmo solo, BREWER 

(1964� indicou que esse estudo deve se basear na comparaçao en 

tre os minerais mais resistentes. 

Por ser resistente ao intemperismo a turma li na 

suporta vários ciclos de sedimentação, sendo, portanto, frequ� 

te e abundante nos sedimentos. Em conseqüênci� podem ser ide� 

tificados em uma mesma amostra, grãos de turmalina com diferen 

ças morfológicas e de coloração, indicando materiais de ori 

gens distintos. O mesmo critério de resistência e distribui 

ção pode ser aplicado à zirconita. Entretanto, quando ocorre 

substituição iônica de Íons Zr por elementos radioativos, esse 

mineral perde sua estabilidade, acelerando sua decomposição qui 

mi c a ( MATE OS , l 9 6 5 ) . 

SUGUIO et al-ii (1974) aplicaram critérios de va 

riaçoes de freqüência numérica de minerais transparentes esti 

veis (zirconita e turmalina) e semi-estáveis (estaurolita) a 

arenitos da Bacia do Paraná. Concluíram que essas rochas sofre 

ram sucessivos retrabalhamentos no seu processo de sedimenta-

çao. 

Colaborando com trabalhos que preconizam as rela 

çoes entre minerais pesaios nos estudos da homogeneidade do rn� 

terial de origem do solo, e utilizando a mesma técnica de BEA 
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VERS (1960), DEMATTÊ (1978) concluiu que o uso da zirconita da 

fração areia é um bom critério para indicação da homogeneidade 

de perfis. Sugeriu entretanto, um maior estudo da variabilida 

de e da distribuição de tais elementos 
-

em um numero grande de 

solos situados em diversos climas e provenientes de diferentes 

materiais de origem. Evidenciou ainda que na falta dos dados 

jâ citados e na ausência de evidências rnorfolÕgicas de descon-

tinuidades, é aconselhável utilizar urna diferença superior a

100% no teor de zirconita, entre horizontes, como critério de

descontinuidade. 

Com relação ao emprego de minerais-Índice para 

identificação de descontinuidade litolÕgica, 

de autor para autor. 

o critério varia 

LOBO (1971), embora dispusesse de dados signif� 

cativos de estaurolita em perfis de solos da regiao de Piraci 

caba, não utilizou esse mineral com o  Índice, por nao encontrar 

na literatura nenhuma relação entre os teores de estaurolita e 

a uniformidade do perfil. Por esse motivo, utilizou apenas a 

relação Z/T para a constataçao de 

Sugeriu ainda, uma certa cautela na 

descontinuidade litológica. 

interpretação dessas rela 

çoes, bem como afirmou que nem toda descontinuidade litológica 

está associada à presença de linhas de seixos. 

BAHIA (1973), a partir de dois pontos de mínimo 
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observados em curvas de freqüência da relação Z/T+R em dois 

solos da regiao de Iracemâpolis (SP), concluiu pela existência 

de descontinuidades litológicas, independentemente da presença 

de linhas de seixos. Acrescentou ainda, que a predominância de 

zirconita nas amostras indica um ambiente diferente do eólico 

atribuído por RANZANI et alii (1968). 

SAN GLADE WINKELJOHANN (1975) estudou em perfis 

de solos da série Guamium, as variações das relações areia mu�

to fina/areia grossa, e, na fração pesada da areia muito fina, 

as relações Z/R, Z/R+T e Z/R+Z. Concluiu que estes solos sao 

provenientes de sedimentos retrabalhados e que as relações en 

tre minerais pesados confirmam descontinuidades litológicas oos 

perfis. 

A aplicação das relações Z/T, Z/T+R e E/R foram 

de primordial importância para que BONI (1976) confirmasse des 

continuidades litológicas e sugerisse a existência de outras, 

quando analisou a fração grosseira de três tipos de solos do 

município de são Pedro (SP). 

Estudando os . . minerais pesados de solos da Forma 

çao Bauru, SUGUIO e COIMBRA (1976), utÍlizaram alguns Índices, 

calculados para melhor interpretar as assembléias de minerais 

pesados encontrados, quanto à maturidade mineralógica: 

a) I= Z + T + R (Índice ZTR) - Índice demonstra
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tivo de maturidade mineralÕgica, correspondente à soma das poE_ 

centagens relativas de zircao, turmalina e rutilo, entre os mi 

nerais pesados transparentes nao micâceos. 

b) I=
H+E onde: H= Hornblenda --

Z+T 
E= EpÍdoto 

e) I=
H+E+G G= Granada 

Z+T+R A= Augita 

Z= zircão 

d) I =
E+G+A 

T= Turmalina 
Z+T+R 

Ru ti 1 o R= 

Os Últimos Índices, onde minerais pesados instI 

veis sao colocados no numerador e estâveis no denominador da 

fração, servem para indicar a maturidade granulomêtrica, sendo 

que quanto maior o valor da fração, menor sera a maturidade, 

GALHEGO (1977) confirmou a importância das rela 

çoes Z/T e E/Z ao caracterizar uma descontinuidade litológica 

em solos de uma toposseqüência no município de Botucatu(SP) es 

tudada pelo autor, comprovando hipótese levantada no campo por 

TOSIN (1972). Ao mesmo tempo identificou uma contribuição dos 

sedimentos eólicos da Formação Botucatu a um dos perfis estud� 

dos, face ao aspecto típico de desgaste pelo vento 

los grânulos minerais. 

Por sua vez, KllPPER (1978), comparando 

exibido P.'.:_ 

dois peE_ 
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fis de solo da região da Serra da Mantiqueira onde foram estu 

dados parâmetros granulométricos, m ineralógicos e o arredonda 

mento de grânulos da fração areia, sugeriu possíveis 

nuidades litológicas nos perfis estudados, baseado 

desconti 

na relação 

Z/T e linhas de seixos, mas não confirmada pela granulometria 

e arredondamento. Sugeriu também uma continuidade de trabalhos, 

objetivando verificar a ocorrência das descontinuidades 

gem das linhas de seixos. 

e ori 

O arredondamento e o parâmetro que mostra a

maior ou menor angulosidade das arestas e vértices de um gran� 

lo mineral. Os componentes, arestas e vértices, nao sao medi 

dos diretamente no grânulo, mas na sua projeção. 

O estudo do arredondamento toma importância na 

medida em que revela se o material analisado ainda apresenta 

ou nao indícios da sua forma original, extrapolando conclusões 

sobre a constituição do material de origem e a distância que 

o material analisado percorreu para adquirir uma determinada

forma. 

O estudo inicial comparativo entre o arredonda 

mento de grânulos minerais e seu transporte foi estudado por 

Sorby em 1879 (KRUMBEIN e PETTIJOHN, 1938), classificando gr� 

nulos de areia em cinco classes de arredondamento. Tiskell 

(TWENHOFEL e TYLER, 1941) e WADELL(193� 1935) apresentaram con 
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ceitos diferentes de arredondamentq, sendo que KRUMBEIN e PET 

TIJOHN (1938) julgaram que os grânulos devem ser desenhados p� 

ra o método de Wadell; mas sugeriram uma simplificação em sua 

aplicação, por ser um pouco demorada. Exames visuais de graus 

de arredondamento ou de esfericidade de partículas e suas va 

riaçÕes com relação aos observadores, foram estudados estatis 

ticamente por ROSENFELD e GRIFFITHS (1953), sendo que cinque.!: 

ta ou mais partículas podem ser consideradas representativas, 

porque os erros de estimação são plenamente compensados. 

CARVALHO (1954) escolheu o método de Wadell para 

verificar o grau de arredondamento de grãos de quartzo do are 

nito Botucatu, por julgar ser o que melhor exprime a angulosi 

dade media do grão, pois consiste na relação entre a angulosi 

dade 
� 

e o numero dos "cantos". 

PETTIJOHN (1957) apresentou uma classificação p� 

ra arredondamento, baseado nos estudos de Wadell, que ê aceita 

e usada atualmente. 

BJORNBERG (1959) estudando rochas elásticas do 

planalto de Poços de Caldas, fez a determinação do 

mento pelo método de Wadell utilizando quarenta (40) 

de cada fração. 

arredonda 

grânulos 

Krumbein e Sloss (BREWER, 1964), a fim de evitar 
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dificuldades que os mêtodos preconizados por Wadell apresentam 

em relação ao arredondamento e esfericid�de, elaboraram •uma 

carta para avaliação visual de arr�dondame,nto, também muito. uti 

lizada atualmente. 

MARCONI (1969) efetuou medições de arredondamento 

em particulas de solos formados sobre o arenito Botucatu , em 

pregando a carta de comparação visual de Krumbein e Sloss.

MARCONI et aZii (1970) estudando através da car 

ta de comparação visual de KRUMBEIN e SLOSS (1963), os efeitos 

do dia de observação, efeito de operadores e tamanho de amos 

tra e grânulos na determinação do arredondamento de grânulos 

da fração areia de solos do arenito Botucatu, obtiveram os se 

guintes resultados: 

a) para todas as frações e tanto para amostras

de 25 como de 50 grânulos, o efeito de repetição ê nulo. 

b) o efeito significativo ocorre em relação aos

observadores na determinação de arredondamento, quando o estu 

do dos grânulos atinge as frações mais finas, tanto para 25 co 

mo para 50 grânulos. 

Q) tanto para amostras de 25 como de 50 grânulo�

o efeito do número de grânulos é praticamente o mesmo, pois ob

serva-se que a estimativa desse componente ê da mesma ordem de 

grandeza para as tr�s frações e para os dois tamanhos de amos 
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tr as . 

d) na determinação do arredondamento atravis de

comparaçao visual de KRUMBEIN e SLOSS (1963), o uso de amos 

tras de 25 grânulos é suficiente, sendo que as mediç�es podem 

ser feitas em dias diferentes e cuidados com observadores de 

vem ser tomados em relação is fraç�es midia e fina. 

PARAGUASSU (1970/1971) estudando sedimentitos 

aquosos da Formação Botucatu em São Paulo, notou uma contribui 

ção eÔlica em algumas amostras, devido ao elevado grau de arre 

dondamento e foscagem dos grânulos arenosos. 

WERNICK et alii (1972) apresentam um estudo com 

parativo entre as formas geométricas de grânulos de quartzo dos 

arenitos Botucatu e Bauru e tentam, a partir dos resultados, c� 

racterizar a distribuição energética relativa ao ambiente flu 

vial e eólico. As conclus�es a que chegam sao: 

�) maior taxa de formas arredondadas 

Botucatu em relação ao arenito Bauru; 

no arenito 

b) devido a fatores limitantes difíceis de serem

fixados, a anilise energética obtida no trabalho deve ser con 

siderada individualmente para cada fluido. 

RODRIGUES (1979), em d ois perfis de Latosol Roxo 
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do Município de Piracicaba (SP), formulou a hipótese de descon 

tinuidade litológica sugerida pelo comportamento dos minerais 

pesados em um dos perfis. Considerou entretanto, que a hipÕt� 

se podia ser descartada em face dos valores uniformes de 

dondamento de grânulos de quartzo em ambos os perfis. 

arre 

A aplicação de parâmetros estatísticos na inter 

pretaçao de anãlises granulomêtricas de sedimentos e solos tem 

aumentado consideravelmente,desde o trabalho pioneiro de Udden 

(1898, 1914) (in FOLK, 1966). O maior interesse da aplicação 

desses parâmetros é o estudo da uniformidade do material de ori 

gem e do tipo de transporte sofrido pelos sedimentos que deram 

origem ao solo e depôsitos sedimentares recentes. Assim, aut� 

res como KELLER (1945), Mason e Folk (in FOLK, 1966) estudam es 

ses parâmetros relacionando praias e dunas; FRIEDMAN (1961) re 

laciona sedimento de rios, praias e dunas, enquanto Rogers e 

Strong (1959) (in FOLK, 1966) comparam praias e dunas. 

A utilização dos diversos parâmetros, grau de se 

leção, grau de assimetria, mêdia e curtose, varia de autor p� 

ra autor na literatura consultada. Para Mason e Folk (1958) 

(in FOLK, 1966) os melhores parâmetros para verificação dos am 

bientes de deposição de sedimento são o grau de assimetria e a 

curtose, no que sao seguidos por FRIEDMAN (1961) que, além de 

confirmar as conclusões desses autores, utiliza também o diâme 

tro médio em seus estudos. 
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Atualmente os parâmetros de análise estatística 

são calculados com base em dados extraídos graficamente de cu! 

vas acumulativas de distribuição de freqüência das 

nalisadas, com base na escala � de KRUMBEIN (1934) 

ção nas fórmulas propostas por FOLK e WARD (1957). 

PARAGUASSU (1968) salientou que os 

amostras a 

com aplic�

mêtodos esta 

tisticos aplicados ã sedimentologia, alêm de possibilitarem 

uma interpretação mais segura da distribuição granulomêtrica em. 

sedimentos, tambêm fornecem condições para interpretar microam 

bientes de deposição. 

MARCONI (1969) estudou a composiçao mineralógica 

qualitativa e quantitativa das frações leve e pesada, assim co 

mo parâmetros granulomêtricos de seis séries de solos do muni 

cÍpio de Piracicaba (SP), verificando que a fração leve é cons 

tituÍda predominantemente de quartzo arredondado e que os mine 

rais da fração pesada (zirconita e turmalina) são considerados 

bem arredondados. A partir dessas observações, conclui serem 

os solos originados do arenito Botucatu. 

BÕSIO e LANDIM (1970/1971) estudando sedimentos 

da Formaçao Caiui (Arenito Caiui) 
1 

chegaram i conclusão de que 

o ambiente de deposição desse arenito e fluvial e nao eólico

como alg- autores defendem. Notaram ainda, que a forma e 
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arredondamento dos graos sao bastante semelhantes aos do Areni 

to Botucatu, porém com melhor grau de seleção, levando a con 

cluir uma ligação genetica entre ambas as formações, ou seja, 

os sedimentos Caiua 

do Arenito Botucatu. 

teriam sido o produto de retrabalhamento 

Através da aplicação de parâmetros granulomêtr! 

cos e mineralógicos e de tratamentos estatísticos em 

das Formações Furnas, Rio Bonito e Botucatu da Bacia 

arenitos 

Sedimen 

tar do Paraná, SUGUIO et aZii (1974) testaram e confirmaram a 

hipótese inicial da existência de retrabalhamentos sucessivos 

na sedimentação desses arenitos, bem como estabeleceram ambien 

tes de deposição para esses materiais. Alêm disso, confirma

ram a importância de analises de freqüência do tipo forma/arre 

dondamento/grau de alteração dos minerais pesados, na 

ção e diferenciação desses arenitos. 

correla 

Completando trabalhos já realizados no setor se 

mi-árido da bacia do rio de Contas e seus afluentes (BA), ALME�

DA (1976) estudou condições hidrodinâmicas e paleoclimaticas 

do ambiente de deposição e utilizou-se da composição mineralÕ 

gica pesada da fração fina de depósitos aluviais. Observou que 

a concentraçao das espécies minerais reflete a litologia da r� 

giao e que a forte porcentagem de especies minerais instâveis 

sugere a ocorrencia de varias fases de semi-aridez, permitindo 

a evacuação e deposição das diversas associações minerais en-
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contradas em etapas sucessivas. 

ALTAFIN (1977) estudando parâmetros estatísticos 

da fração maior que 4� de solos desenvolvidos sobre o arenito 

Bauru e comparando com os resultados de ARID et alii (1975) em 

frações menores que 4�, chegou a conclusão que as frações por 

ele estudadas são mais estâveis, nao se movimentam de um hori 

indícios do ambiente origi zonte para outro e podem fornecer 

nal, como também fornecer dados para o estudo da uniformidade 

do material de origem dos horizontes de solos. 

Com o propÕsito de analisar diferenças granulam� 

tricas nos sedimentos eólicos da Formação Botucatu, na quadri 

cula de Piracicaba (SP), bem como nos solos sobre eles assenta 

dos, BONI (1977) constatou significância nas variações de di� 

tribuição granulomêtrica entre os solos e o material subjace� 

te. Sugeriu também, com base na analise dos parâmetros esta 

tísticos, que o processo deposicional foi apenas uma 

vez que não hâ distinção de populações granulomêtricas diferen 

tes. 

Estudando a granulometria e mineralogia de três 

solos classificados como Latosolo Vermelho-Amarelo, da regiio 

do médio rio São Francisco (BA), MARCONI e ABRAHÃO (1977) con 

cluem diante da assimetria negativa das curvas de freqüência 

de tamanho de grânulos e o selecionamento moderado,que o trans 
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porte foi por água e que o material de origem desses solos de 

riva de rochas Ígneas e metamórficas, tendo 

de mais de um ciclo de sedimentação. 

porem participado 

Com relação aos solos da área, sao poucos os tr� 

balhos encontrados na literatura. Segundo a Comissão de Solos 

do CNEPA (BRASIL-M.A., 1960) a região ocupada pela Bacia do Ri 

beirão do Lobo, que se localiza nos municípios de Brotas e Iti 

rapina (SP), apresenta as seguintes classes de solos: Terra Ro 

xa Estruturada, Latosolo Vermelho-Amarelo fase arenosa, 

sol e Solos HidromÕrficos. 

Rego-

Com a finalidade de fornecer elementos básicos 

para a pesquisa ecológica, FREIRE et alii U978) abordaram uma 

revisão das informações referentes aos solos classificados p� 

la Comissão de Solos do CNEPA (BRASIL-M.A., 1960), bem como 

identificaram outros solos na área ocupada pela Bacia do Ribei 

rão do Lobo. 

ALOISI et alii (1978), ao estimarem parâmetros 

estatísticos da fração areia obtida nos horizontes de dois per 

fis de Regassôis da região do cerrado de são Carlos (SP), ob 

tiveram os seguintes resultados: 

a) transporte fluvial como a origem de formação

desses solos; 
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b) pequenas variações granulométricas , indicando

relativa homogeneidade entre horizontes. 

Mais recentemente , em 1981, o Instituto Agronômi 

co (Divisão de Solos - Seção de Pedologia), através de um con 

vênio com a EMBRAPA e Secretaria da Agricultura e Abastecimen 

to do Estado de São Paulo , publicou três mapas pedológicos, sen 

do um deles referente à Quadricula de São Carlos(SF. 23-Y-A-I). 

Os respectivos boletins encontram-se em fase de redação ou im. 

pressao. 
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3 - CARACTERTSTICAS GERAIS DA AREA 

3. 1. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

A Bacia do Ribeirão do Lobo se localiza na regiao 

centro-leste do Estado de são Paulo (Fig. 1) ' entre os 
. ...

mu n 1. c 1. 

pios de Brotas e Itirapina e as coordenadas geográficas extre 

mas: 22 ° 10 1 e 22 ° 20' de latitude Sul e 47 ° 45' e 47 ° 55' Oeste 

de Grenwich, tendo por base a Folha SF 23-M.100 (1968) editada 

pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado de são Paulo. 

esquerdo, 

O Ribeirão do Lobo e um dos formadores pelo lado 

do Rio Jacarê-Guaçu, afluente da margem direita do 

Rio Tietê (VILLELA e MATTOS,1975), constituindo, portanto, uma 

sub-bacia do sistema Paraná-Tietê. 

A privilegiada posição geomorfolÓgica da reg1.ao, 
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aliada ã excelente rede de drenagem dessa bacia de 21149,375ha 

de área, possibilitou a formação da Represa do Lobo em 1936, 

através do represamento do Ribeirão do Lobo e seus afluentes. 

3.2. CLIMA 

O clima da regiao segundo CAMARGO et alii (1974) 

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

sotêrmico de inverno seco, em que a temperatura média do mes 

mais quente (janeiro) não atinge 22 ° c. 

O mes mais seco é julho, 

temperatura média ao redor de 16,s º c. 

que é o mais frio, com 

O regime pluviométrico da oscila entre 

1400 e 1500mm, sendo que o rnes que mais contribui com esse in 

dice é janeiro, em que a precipitação cerca de dez vezes 

maior do que a de julho (FREIRE et alii, 1978). 

Por sua vez, TOLENTINO (1967) classificou o cli 

ma da região dentro de diversos esquemas: 

a) Segundo Koeppen: Cwai-Awi, is to e' clima queE._
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te de inverno seco para clima tropic al com verao Úmido e inver 

no seco; 

b) Segundo Thorntwaite: BB'W, isto e, Úmido meso

termal com deficiência de umidade no inverno; 

e) Segundo Serebrenick: TUV º , isto é, tropical

Úmido com verão chuvoso e chuvas abundantes na primavera. Pro 

vavelmente, um tipo de transição tUV º , isto é, temperado Úmido. 

3.3. RELEVO 

Considerado como um dos principais fatores de 

formação de um solo, o relevo tanto contribui na diferenciação 

de propriedades dos solos oriundos de um mesmo material de ori 

gern, como també m influi na gênese de solos de urna toposseqüê� 

eia, pela contribuição de materiais subjacentes trazidos por 

açao eólica e/ou aluvionar, sendo portanto, importante 

talhamento em qualquer trabalho científico. 

De acordo com ALMEIDA (1964), a Bacia do 

seu de 

Ribei 

rao do Lobo se inclui na província de cuestas arenito-basálti 

cos, formadas no arenito Botucatu e onde as variações de espe� 

sura do derrame basáltico são responsáveis pelo desnível de 

300 a 500 metros observados na escarpa em território paulista. 

Quanto mais delgadas as intercalações, maior festonarnento se 
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verifica no rebordo da cuesta (Serra do Itaqueri) (BRASIL-D.N. 

P.M., 1979).

O topo da cuesta está nivelado ao nível da supe� 

fÍcie das cristas médias e quando esta superfície de erosao 

coincide com a superfície estrutural, ha o descapeamento das 

camadas superiores areníticas com a expos1.çao do basalto, o

qual, ao se decompor, cria manchas de terras roxas, de 

tante valor econom1.co regional (BRASIL-D.N.P.M., 1979). 

Devido ao declive de leste para oeste, resultou 

na regiao uma ampla bacia aberta para oeste e circundada por 

morros que caracterizam a topografia da região (MARINS, 1975). 

Segundo TRINDADE (1980), a Bacia do Ribeirão do 

Lobo, esta limitada pelas cuestas da Serra de São Carlos e Ser 

ra do Itaqueri, onde os Morros Ba� e Pelado representam, isola 

d ame n te, a erosão n e s t a ú 1 t i ma . 

Nas regioes mais planas, considerando-se uma ca 

tena no sentido leste-oeste, a partir do topo em direção à Re 

presa do Lobo, encontra-se a seguinte distribuição teórica das 

unidades de mapeamento: Latosol Vermelho-Amarelo fase arenosa, 

Areia Quartzosa e Aluviões HidromÔrficos (FREIRE et atii, 1978). 

Continuando seus trabalhos, 

nas partes mais acidentadas, 

esses mesmos autores relatam que 

considerando-se uma seqüência de 
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solos no sentido sul-norte, a partir do topo em direção a re 

presa, ocorrem as unidades de map�amento classififadas como 

PodzÕlico Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada, Latosol 

Vermelho Escuro fase arenosa, Latosol Vermelho-Amarelo fase 

arenosa, Areia Quartzosa e Solos Orgânicos. 

Com relação à altimetria da Bacia, 
-

altitudes ma 

ximas sao encontradas nas proximidades da nascente do Ribeirão 

do Lobo (970m) e da nascente do Ribeirão Itaqueri (945m) e a 

altitude mínima e observada próximo à cabeceira da represa, en 

tre os ribeirões do Lobo e Itaqueri (700m). 

3.4. VEGETAÇÃO 

Segundo LIMA (1966), o cerrado ocupa uma grande 

parte da área englobada pelos estados do centro-leste e do sul 

do Brasil, sendo caracterizada por uma formação não florestal 

herbáceo-lenhosa, herbáceo-arbustiva, com arvores perenifÕlias 

que denunciam condições ambientais muito severas e 

gem pode estar relacionada ao clima ou a pobreza do 

bre o qual se desenvolvem. 

Esse tipo de vegetaçao ocorre na regiao 

cuJa o ri 

solo so 

de são

Carlos em urna faixa alongada, localizando-se em solos perte� 

-

centes as unidades de mapeamento Latosol Vermelho-Amarelo, fase 
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arenosa e Areia Quartzosa (FREIRE et alii, 1978). 

TRINDADE ( 19 80) cita que solos classificados co 

mo Latosol Vermelho-Amarelo, fase arenosa, Areia Quartzosa e 

Terra Roxa Estruturada estão sendo utilizados para refloresta 

mento com pinheiros e eucaliptos, e que areas mais férteis de 

Terra Roxa Estruturada estao sendo utilizadas para 

plantas de ciclo curto. 

cultivo de 

A exposiçao de camadas basálticas possibilita o 

aparecimento de solos mais férteis na paisagem formada pelas 

escarpas, possibilitando a substituição do cerrado pela mata. 

A existincia de testemunhos �e vegetação primãria na ãrea ten 

de a diminuir ou mesmo desaparecer com o desenvolvimento da re 

giao (SOUZA, 1977). 

3.5. GEOLOGIA 

A descrição detalhada das formações geológicas 

existentes na ârea em estudo visa fornecer dados a outros se 

tores de estudo que inquestionavelmente se interrelacionam, 

como o agronômico e geolÕgico� Reputamos do mais alto interes 

se esse contato, pois sem a observação de fatos geológicos 

aqui ocorrentes, seria o mesmo que "contribuirmos sem uma base 

segura". 
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Por isso passa-se a descrever as formações geoli 

gicas existentes na Bacia da Represa do Lobo, com base na CAR 

TA GEOLÕGICA DO PROJETO SAPUCAÍ-FOLHA DE 

( B RA S I L -D • N • P • M • , 1 9 7 9 ) ( F i g • 2 ) : 

CAMPINAS SF-23-Y-A 

Formação Botucatu (Grupo São Bento) 

Na área da Bacia do Ribeirão do Lobo, ocorrem r� 

chas da Formação Botucatu com maior representatividade horizo� 

tal que as demais formações, representando um fator importante 

no fornecimento de minerais aos solos e sua consequente dife 

renciação genética. 

Esta formação é constituída de arenitos roseos, 

avermelhados e esbranquiçados, finos a médios e t ambêm mui to 

finos, apresentando na base corpos de arenitos conglomeráticos 

e conglomerados. Segundo Paraguassu (1972) (in: SOARES et aliiJ

1973), o processo de silicificaç�o apresentado em algumas iireM 

por esses arenitos, é considerado recente e a cimentação foi 

efetivada por precipitação de sílica contida em solução nas 

águas subsuperficiais, ocorrendo mais comumente em camadas de 

arenito de pouca espessura, intercaladas entre os magma ti tos 

da Formação Serra Geral. 

Segundo SOARES (1975), a Formação Botucatu apr� 

sendo a média da ordem de senta espessura bastante variável, 
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50 a 70m e mãxima de 150m. O autor ainda expõe que o contato 

inferior da Formação Botucatu com a PirambÕia e considerado 

concordante, apresentando urna exposição nas imediações da Ser 

ra do Itaqueri. O contato superior com as rochas basálticas 

da Formação Serra Geral ê discordante. 

e sedi Devido suas características litológicas 

mentares, a citada formação, de idade juro-cretácea, permite 

que vários autores sugiram um ambiente de sedimentação deserti 

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

rencial e ,  mais raramente, depÕsitos lacustres, no topo (BRA 

SIL-D.N.P.M., 1979). 

Formação Serra Geral (Grupo são Bento) 

e on s u 1 t ando BRASIL-D.N.P.M., 1979, nota-se que 

a Formação Serra Geral (Jurássico-Cretáceo inferior) é caracte 

rizada por um sequencia de lavas basálticas, toleíticas, de 

textura afanítica e cor cinza escura a preta. Próximo à base 

ocorrem intercalações de arenitos f inos a médios com estratí 

ficação cruzada, semelhante aos da Formação Botucatu. Soleiras 

e diques de diabasio, associados aos derrames são bastante co 

muns na area, ocorrendo com maior freqüência em direção ã bor 

da da Bacia do Paraná. 

Segundo ANDRADE e SOARES (1971), a espessura ma 
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xima dos derrames inferiores é de aproximadamente 1OOm, enqua� 

to que a espessura máxima da formação é de 4OOm, medida na Ser 

ra de Botucatu. 

As rochas pertencentes a Formação Serra Geral re 

pousam discordantemente sobre as da Formação Botucatu e outras 

rochas mais antigas, enquanto que o contato superior com a For 

mação Bauru é feito através de discordância erosiva. 

Formação Bauru 

Capeando discordantemente as eruptivas básicas 

da Formação Serra Geral, estão as rochas pertencentes à Forma 

ção Bauru, constituída dominantemente de arenitos, com ocorrê� 

cias de siltitos, argilitos e conglomerados. Os arenitos são 

róseos, avermelhados e esbranquiçados, de granulação média, às 

vezes grosseiros e conglomeráticos, feldspãticos, pouco a mod� 

radamente calcÍferos, com teor de matriz argilosa bastante va 

riãvel (BRASIL-D.N.P.M., 1979). 

ANDRADE e SOARES (1971) concluem que a espessura 

da Formação Bauru na região centro-leste do Estado de são Pau 

lo ê inferior a 1OOm, e que as principais faixas contínuas de 

ocorrência distribuem-se em torno da cidade de São Carlos e en 

tre as cidades de Itaqueri da Serra e são Pedro. 
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DUARTE (1980) localiza afloramentos de conglom� 

rados desta formação nas bordas da 

res da cidade de Itaqueri da Serra, 

Serra do Itaqueri e arredo 

sendo constituídos de sei 

xos de quartzo e quartzito extremamente cimentados por sílica. 

Ocorre geralmente jazendo sobre a Formação Serra Geral e, em 

alguns locais o Arenito Bauru repousa diretamente sobre a For 

mação Botucatu. 

Formação Pirambóia (Grupo São Bento) 

As rochas de Formação PirambÕia constituem-se de 

arenitos esbranquiçados, amarelados, avermelhados e rôseos, me 

dios a muito finos com grãos sub-arredondados e intercalações 

de siltitos e argilitos , sendo que SOARES (1972) atribui a es 

ta unidade uma idade que vai do Triâssico Inferior ao Jurâssi 

co Superior, com ambiente de sedimentação 

e/ou fluvial. 

O contato inferior é uma 

subaquoso, lacustre 

discordância erosiva 

esculpida, em grande parte, na Formação Estrada Nova e com ba 

se na citação de DUARTE (1980), acima dos sedimentos aquosos 

ocorrem arenitos roseos e amarelados, finos a médios, com grãos 

foscos e proeminente estratificação cruzada, característica da 

Formação Botucatu. 



3 1 

Depósitos aluviais recentes 

Os depósitos aluvionares recentes da Bacia do Ri 

beirão do Lobo são provenientes da erosão das rochas das forma 

çoes geológicas existentes na região, cada uma contribuindo p� 

ra a formação de camadas superficiais de solos com propried� 

des distintas, conjuntamente com os demais 

do solo. 

fatores formadores 

MARINS (1975) descreve a existência de uma su 

perfície de aproximadamente 9km 2 d e  sedimentos holocênicos 

(cascalhos, areias, siltes, argilas) na ãrea da represa e adj� 

cências. 
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4 - MATERIAL 

4. 1. SOLOS

Para o presente trabalho foram selecionados e co 

letados amostras de três perfis de solos da Bacia da Represa 

do Lobo, classificados por FREIRE e� alii (1978) como Areia 

Quartzosa Vermelho-Amarela (P1), Areia Quartzosa HidromÔrfica 

(P2) e Areia Quartzosa Vermelho-Amarela Câmbica (P 3 ). (Fig. 3). 

A localização dos perfis de solos estudados, es 

tâ indicada na figura 4. 

Classificação: Areia Quartzosa Vermelho-Amarela DistrÕfic� ali 

ca, A fraco. 
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Localização: Margem direita da Bacia da Represa do Lobo, na e! 

trada municipal de são Carlos a Itirapina, dista� 

te 6 km da barragem, na área pertencente ao Horto 

Florestal. 

Geologia: Grupo São Bento com recapeamento de sedimentos Ceno 
- . zoicos arenosos.

Relevo: Subnormal, composto, ligeiramente ondulado que 

em extensa área plana.

termina 

Topografia: Terço inferior de extensa elevação, cujo declive é 

de 2%. 

Material de Origem: Sedimentos Plio-Pleistocênicos. 

Drenagem: Bem drenado. 

Erosão: Laminar ligeira. 

Vegetação: Reflorestamento com Pinus. 

Altitude aproximada: 770 m. 

Morfologia: 

Ai 0-15cm, pardo escuro (7,SYR 4/2), desuniforme, com bolsas 

de ar eia lavada rõ s ea, pequenas, abundantes; areia, 

maciço que se rompe em granular, media, muito fra 

peg.'.:. ca; macio, muito friâvel, não plástico e nao 

joso; macroporosidade muito abundante; raízes finas 

e grossas muito abundantes, transição plana, difus� 

A3 15-?Scm;pardo avermelhado escuro (5YR 3/4), desuniforme com 

bolsas de areia lavada rosea, pequenas, abundantes; 

areia barrenta; maciço que se rompe em blocos 1rre 

gulares, mêdios, fracos; maciço, muito friável, não 

plástico e não pegajoso; macroporosidade comum; raí 

zes finas e grossas abundantes; transição suav� gr.'.:. 

dual. 
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C 75-160+ am; pardo avermelhado (SYR 4/4), areia barrenta; maci 

ço poroso; maciço, muito friável; não plástico e 

nao pegajoso; raízes grossas abundantes; macropo 

rasidade comum. 

Classificação: Areia Quartzosa HidromÔrfica DistrÕfica, âlica, 

A fraco. 

Localização: Margem direita da Bacia da Represa do Lobo, na e� 

trada municipal são Carlos a 

7 km da barragem. 

Itirapina, distando 

Geologia: Formação Serra Geral. 

Relevo: Subnormal, plano, horizontal. 

Topografia: Plana, horizontal. 

Material de Origem: Sedimentos arenosos Plio-Pleistocênicos. 

Drenagem: Impedida. 

Erosão: Não aparente. 

Vegetação: Gramíneas de porte baixo e mêdio, 

com excesso de águ a. 

típicas de solos 

Altitude aproximada: 720 m,

Morfologia: 

A 0-20 cm; cinza muito escu ro (lOYR 3/1), desuniforme, com 

estratificação de areia lavada e cascalho de quart 

zo, esparsos, abundantes; areia, maciço, que se 

rompe em granular, média, fraca; ligeiramente du 

ro, friável, não plástico e nao pegaJoso; raizes 

grossas esparsas e raízes finas abundantes; tran 

sição plana, difusa. 
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A 3 20-45 cm; pardo escuro (lOYR 4/3), com manchas pardo averm� 

lhadas escuras (2,5YR 3/4), medias, abundantes; 

areia; maciço, que se rompe em blocos irregulares 

pequenos, muito fracos; muito friâvel, não plâsti 

co e não pegajoso; raízes grossas comuns e raízes 

finas muito abundantes; transição plana, difusa. 

C 45-60+ cm; pardo acinzentado escuro (lOYR 4/2), com manchas 

pardo forte (7,SYR 5/6); areia; maciço, que se 

rompe em blocos irregulares, pequenos, muito fra 

cos; muito friâvel, 

raízes finas, comuns. 

nao plástico e não pegajoso; 

Classificação: Areia Quartzosa Vermelho-Amarela Câmbica Distrô 

fica, âlica, A fraco. 

Localização: Cabeceira da Bacia da Represa do Lobo. 

Geologia: Grupo são Bento 

SOS . 

com recapeamentos Cenozóicos areno 

Relevo: Normal, suavemente ondulado, com declives longos, con 

cavos, uniformes. 

Topografia: Terço inferior de extensa elevação suave, cuJa de 

clividade e de 3%. 

Material de Origem: Sedimentos Plio-Pleistocênicos. 

Drenagem: Bem drenado, apesar da 

rada, 

compactação superficial mode 

Erosão: Laminar ligeira, com sulcos rasos, pouco frequentes e 

sulcos medios ocasionais. 

Vegetação: Cerrado com ãrvores de pequeno porte, suberosas e

tortuosas. Vegetação rasteira de gramíneas, palmâ 

ceas e bromeliáceas, 
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Morfologia: 

36. 

A1 0-30 cm; vermelho fraco (2,5YR 4/2), com marchetamentos e 

veias abundantes de areia lavada rosea (2,5YR 

5/2); areia barrenta; maciço, que se rompe em gr� 

nular ou blocos, pequenos, muito fracos; ligeira

mente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeir� 

mente pegajoso; raízes finas muito abundantes; p� 

rosidade elevada; locas biológicas pequenas, espa� 

s as; carvõe s pequenos� comuns; transição p 1 ana, gr� 

dual. 

A3 30-45 cm; pardo avermelhado (2,5YR 4/4), salpicado com 

grãos de areia lavada; areia barrenta; maciço, com 

tendência a romper-se em bloco� midios a grandes, 

muito fracos; duro, friável, ligeiramente plást! 

co e ligeiramente pegajoso; raízes abundantes; ca� 

vões pequenos, comuns; transição plana, gradual. 

{BJ1 45-65 cm; pardo avermelhado (2,5YR 4/4), com manchas ver 

melho ferrugem (2,5YR 3/2), abundantes e areia 

lavada abundante; areia barrenta; maciço, que 

se rompe em blocos, médios e pequenos, fracos, 

duro, firme, ligeiramente plástico e ligeirame� 

te pegajoso; raízes abundantes; porosidade el� 

vada; locas - biológicas pequenas abundantes; 

transição plana, difusa, 

(BJ2 65-95 cm; vermelho amarelado (5YR 4/6), com manchas cinza 

avermelhado escuro (5YR 4/2), pequenas, espar-

sas, com aspecto de cerosidade e areia lavada a 

bundante; areia barrenta; maciço, com tendência 

a romper-se em blocos, pequenos, moderados, d� 

ro, firme, ligeiramente pegajoso e ligeiramente 
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plástico; raízes abundantes; transição plana, di 

fusa;!, 

B/C 95-125 am; vermelho amarelado(SYR 4/6), salpicado de areia 

lavad�: barro arenoso; maciço porosa; duro, fiE 

me, plistico e pegajoso; ... raizes abundantes; lo 
, � ' ,,.,. ..oto10g1cas pequenas, comuns; transição pl!!, 

na, di·�usa,'/ 

C 12l-180+ �m; verraelho amarelado (5YR 4/6), com veias verme 

lhas (2,��R 4/8), esparsas; barro arenoso; mac! 

e pegajoso; 

zes po 1.Jcr� ai1un.dat!ti:::s . 

4.2. INSTRUMENTAL 

As anilises para o estudo da distribuiçio gran� 

lomitrica das amostras foram realizadas pelos processos conve� 

cionais, adotando-se o mitodo do peneiramento para as 

las maiores que 0,062mr!l de diimetro, com intervalo 

peneiras de lcp. 

partíc� 

entre as 

Para a identi.ti. 
�, 

aç.ao dos minerais e avaliaçio do 

grau de arredondamento dos 
�-

gr n.r1u los, de quartzo foi utilizado 

um microsc6pio de polarizaçio de origem alemi, fabricaçio Carl 

Zeiss, Para a deter�inaçio de birrefringincia foi utilizado 
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o compensador de Berek.

4.Z.3. Cen�nZ6uga

Como prâtica padrão em um exame mineralógico da 

fração areia, os minerais foram separados pelo seu peso especf 

fico (leves e pesados), atraves da utilização de uma centrÍfu 

ga, marca Internacional n9 2. 
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5 - MtTODOS 

5.1. ANÃLISE GRANULOMrTRICA 

A composiçao granulometrica foi determinada pelo 

método da pipeta, segundo KILMER e ALEXANDER (1949), utilizan 

do hexametafosfato de sódio como agente dispersante. A fração 

arei� após a separaçao das demais frações por tamisagem em via 

�mid� foi separada nas suas sub-frações por via seca, utilizan 

do-se peneiras de malhas 2,0mm; 1,0mm; 0,5mm; 0,25mm; 

e 0,053mm. 

A fração argila foi determinada pelo 

0,105mm 

metodo da 

pipeta, e nquanto que a fração silte foi obtida por diferença. 
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5,2. PREPARO VAS AMOSTRAS 

De cada uma das amostras coletadas, foram separ� 

dos 10g de T.F.S.A. que foram utilizadas na análise granulom� 

trica e na determinação do grau de arredondamento. Essas amos 

tras foram colocadas em f rascos erlenmeyer com água destilada 

e posteriormente acondicionadas em um agitador rotativo com 

baixa rotação e agitadas durante 15 minutos. Em seguida, argi 

la e silte foram eliminados através da peneira de malha 0,053

mm, sob jato d'âgua. Tal procedimento foi repetido atê que t� 

do sobrenadante fosse retirado, sobrando ape nas a fração areia 

total que, ato contínuo, foi submetida a tratamentos para eli 

minação da matéria orgânica e dos Óxidos de ferro livres, 

5.2.2. Eliminaç�o da mat�Jt�a ohginiea e do,6 5xido,6 de 

n eJtJto li v Jte-0

A eliminação da matéria orgânica e dos Õxidos de 

ferro livres se prende ao fato de que esses materiais agem co 

mo agente cimentante e capeador das partículas do solo, difi 

cultando o estudo petrográfico (JEFFRIES e JACKSON, 1949) e

JACKSON (1956). 

tor • 

Por isso, e seguindo recomendações do segundo a� 

a eliminaçio da mat�ria orgânica cimentante foi efetuada 
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tratando-se a fração areia total com peróxido de hidrogênio 

(H202) a 30% em meio ligeiramente ácido, primeiramente a frio 

e posteriormente por aquecimento em banho-maria. Novas adições 

de H202 foram feitas atê que não houvesse mais ma tê. r i a o r g â n i:_ 

ca nas amostras, fato esse notado pela ausência de efervescên 

eia na amostra ao contato com o H202. 

A remoção dos Óxidos de ferro livres foi feita 

pelo método do ditionito-citrato-bicarbonato de sódio na amos 

tra isenta de matéria orgânica, descrito por AGUILERA e JACK

SON (1953). 

5.2.3. Sepahaçio da� 6haç�e� leve e pe�ada e 

da� lâmina� 

montagem 

A fração mineralógica pesada foi obtida da fra 

çao areia muito fina por ser imediatamente abaixo da fração m� 

dal da areia (fina) e por se esperar que parte do resíduo pes� 

do se concentre por densidade, na fração areia muito fina (RU 

BEY, 1933). 

Normalmente, zirconita e rutilo sao mais freque� 

tes na fração muito fina de sedimentos e solos, enquanto turma 

lina e estaurolita se encontram na fração areia fina. 

O material empregado na separaçao dos leves e p� 
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sados foi bromofÔrmio(d= 2,85), funis separadores de haste lo� 

ga (KRUMBEIN e PETTIJOHN, 1938) e gelo seco (WILDING, 1965).

O material era acondicionado em tubo de centrÍfu 

ga, onde, apôs a adição de bromofórmio, era levado para centri 

fugação numa rotação de 3000rpm, durante 10 minutos. A parte 

inferior do tubo de centrífuga, contendo a fração pesada, era 

imersa em gelo seco. Esse procedimento permitia a separaçao 

da fração leve da parte superior, pelo congelamento da infe-. 

rior. O sobrenadante dessa amostra era filtrado e levado à es 

tufa a 110 ° c. O conteúdo da parte inferior, apos o descongel� 

mento, sofria sucessivas lavagens com acetona, para eliminação 

do excesso de bromofórmio, seguindo-se a filtragem e secagem. 

Apôs esta, a separação dos minerais magnéticos foi efetuada com 

auxílio de um ima. As lâminas permanentes das frações leve e

pesada foram montadas em Lakeside 70.

5.3. ANÁLISE MINERALÚGICA 

Na determinação da composiçao mineralógica, fo 

rarn identificados e quantificados os minerais transparentes. 

Embora presentes em quantidades apreciiveis nas amostras, os 

opacos não foram considerados em face da natureza do trabalho. 

Adotou-se como representativa dos horizontes, 
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amostras de 300 grânulos, Nos casos em que o resíduo pesado 

não atingia 300 grânulos, analisou-se toda a lâmina. 

5.4. ARREVONVAMENTO 

No estudo do arredondamento utilizou-se a técni 

ca da comparaçao visual de grânulos com a carta de a rredonda-

mento, constituida segundo valores o btidos por WADELL (1932) e 

adaptada por PETTIJOHN (1957). Nas amostras contendo a fração 

leve, foram estudados 100 grânulos individuais, baseado na afir 

mação de SUGUIO (1973) de que valores médios baseados em cin 

quenta ou mais partículas tendem a ser representativos porque 

os erros de estimação sao plenamente compensados pelo possível 

engano do observador em confundir graos de alta esfericidade 

com graos bem arredondados. Por outro lado, MARCONI et alii

(1970), utilizando amostras de 25 grânulos, demonstraram �e � 

se nÜmero � suficiente para uma segura aniilise desse parâmetro. 

5.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para o estudo da uniformidade dos perfis dos so 

los e ambientes de deposição os autores tem se utilizado dos 

parâmetros estatísticos com relação 

trica, 

a distribuição granulomê 
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Foram construidas curvas acumulativas c om os va 

lores de freqüências porcentuais de peso das diferentes sub 

frações granulométricas da fração areia total de todos os ho 

rizontes estudados. As frações silte e argila nao foram consi 

deradas por apresentarem uma maior mobilidade ao longo do pe� 

fil, podendo com isso alterar os resultados reais que essa cur 

va possa apresentar. Dessas curvas, obti veram-se os diâmetros 

para os cálculos estatísticos dos parâmetros de FOLK & WARD 

(1957) em uma tentativa de se encontrar 

terísticos para cada unidade. 

valores padrões carac 
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6 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

6.1. ANÃLISE GRANULOMETRICA 

Os dados de análise granulométrica constam das 

tabelas 1 e 2. 

6.1 .1. Viamet�o m[dio (Mz) 

Sedimentologicamente, é um indicador da ordem de 

magnitude do tamanho das amostras, d evendo-se levar em conside 

raçao que o tamanho médio das partículas é dependente da dis 

tribuição granulométrica existente na fonte, 

cidade do agente de deposição, 

bem como da velo 

Os resultados expressos na tabela 3 mostram que 

o diimetro médio (Mz) situa-se, na maioria dos horizontes, na

fração areia fina, com exceçio do horizonte C do Perfil P2, on 

de o valor encontrado identifica 

dia. 

as partículas como areia mé-
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Nota-se ainda, que o Perfil P3 apresenta result� 

dos que destoam um pouco dos dois outros perfis, apresentando 

granulometria mais fina. Contudo, os valores encontrados nao 

qualificam uma heterogeneidade granulométrica acentuada nem en 

tre perfis e nem entre horizontes de um mesmo perfil. 

Trata-se de uma medida do grau de dispersão das 

partículas do sedimento, que fornece importantes indicações s� 

bre a natureza e intensidade do transporte sofrido pelas partf 

culas. 

Estatisticamente, esse parâmetro mostra como 

a dispersão dos dados em torno da média, sendo que, quanto me 

nor o valor do desvio padrão menor será a dispersão dos 

em relação à média obtida. 

dados 

Os graus de seleção, expressos pelos valores de 

desvio padrão de distribuição granulometrica {Tabela 3) mostram 

que dois Perfis (P1 e P2) são constitufdos de material moderada 

mente selecionado ,  notando-se, entretanto, uma tendência para 

bem selecionado no Perfil P3, chegando ao valor de 0,59 no ho 

rizonte (B)1 desse perfil. Embora esse perfil difira um pouco 

dos demais, não se pode afirmar que haja diferença entre os pe� 

fis, pois os limites entre os graus de seleção são amplos, nao 

qualificando-os como heterogêneos, tanto entre horizontes, como 
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entre perfis. 

Também calculado segundo fórmula proposta por 

FOLK e WARD (1957), esse parimetro fornece um termo descritivo 

para o grau de assimetria do sedimento, A descrição da assime 

tria em termos quantitativos positivos ou negativos aliada a 

inclinação da cauda da curva granulomêtrica, poderá também for 

necer informações sobre a natureza do transporte sofrido 

material, 

pelo 

Os graus de assimetria dos diversos perfis (Tabe 

la 3) exibiram valores positivos, 

do Perfil Pi. 

com exceçao do horizonte A1 

Analisando-se individualmente cada solo, observa 

-se que o Perfil P1 difere dos demais, apresentando uma cauda

na curva de freqüência de distribuição granulomêtrica voltada 

um pouco para o lado mais grosseiro da distribuição, o que p� 

de ser constatado pela observação da figura 10 e da tabela 2 

de distribuição granulomêtrica. 

Por outro lado, o Perfil P2 apresenta uma curva 

aproximadamente simétrica (Fig. 11), embora os valores dos ho 

rizontes Ap e C desse perfil apresentem valores baixos tenden 

do para uma assimetria positiva, 
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A curva d e f r e q Ü ê n c ia d o Per f i l P 3 (Fig . l 2) mos 

tra uma tendência de deslocamento em direção as frações mais 

finas, o que pode ser comparado com a diminuiçio dos valores 

percentuais das frações areia muito grossa e grossa, expressos 

na tabela 2, 

O grau de agudez das curvas de freqüência sera 

indicado pela medida de curtose. A natureza platicúrtica, meso 

cúrtica ou leptocúrtica do sedimento ou do solo, 

ferir conclusões sobre a seleção dos sedimentos e, 

permitirá i� 

juntamente 

com a assimetria, levara a conclusões sobre o ambiente de dep� 

siçao das amostras em estudo. 

Para o Perfil P1 1 os valores de KG 

1,0 indicam melhor selecionamento d o  material, 

superiores a 

confirmado e

1 a s e u r v a s 1 e p t o e Ú r t i e a s d o s h o r i z o n t e s d e s t e p e r f i 1 (F i g • 1 O ) • 

No Perfil� os h rizontes Ap e A3 apresentam cu� 

vas mesocúrticas (Fig. 11) com valores de KG bem próximos de

uma d i s t r i b ui ç ão norma 1 , e n q u to que o horizonte C mostra uma 

curva leptociirti ca, indicando um melhor selecionamento do mate 

rial neste horizonte, 

Com relaçio ao Perfil P 31 nota-se que os valores 

de curtose estio mais próximos de uma distribuiçio normal mos 
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trados pelas curvas mesocÜrticas e por um grau de seleçio ten 

<lendo para bem selecionado, 

uniforme dos tr�s. 

indicando ser 

.A distribuiçio granulom�trica 

este perfil o mais 

das areias das

amostras analisadas (Tabelas l e 2) mostram uma relativa uni 

formidade desse material nos p rfis, o que pod e ser tamb�m oh 

servado pela an�lise das curvas de freqÜ�ncia acumulativa dos 

horizontes, expressas nas figuras 5 a 9. Assim, pode-se notar 

que o :F1 f:�rfil I13:, quP é o topografic.amente n1ais E:.1evado, apresen 

• � - gr�r1 • 1 .l,,_•.·m·•;�,:�L icA �a uma maior concenLraçao --�- .. . _. _ � nas 

na�, acentuadamente n s horizontes s11perficiais 

f i 

.Ao rnesmo

po, nota-se um acr�scimo de material grosseiro nos perfis topo 

graficamente inferiores (P1 e P2). 

Analisando·-se as curvas de distribuição de f r e 

quencia de tamanho, nota�,·•·st-: u 1n.a � · ,� � 
'""' _ ,, 

a1rerenc1açao entre pert1s, 

principalmente entre o Perfil P1 e os dema1s. Nesse perfil 

curva apresenta uma tend�ncia para o lado mais grosseiro. 

� ·) .,r ., 
J.HG.1.Cl. OS de desconti:nuid<1des 1. i to l l 

cas observadas dos dados aas tabelas 1 e 2, nao s ao .e • , 

SU.L1Cl.en 

temente nítidos para sugerir transiç�es granulom�tricas no Per 

f i l P 1 • E s s e s i n d I e i o s sã o ma i s n I t i d o s no Per f i 1 P 2, onde o ex a 
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me dos dados sugere transição nos horizontes Ap e Ag. A confir 

mação dessa provável descontinuidade deverá ser feita através 

da análise mineralógica respectiva, principalmente dos Índices 

entre minerais pesados � 

6.2. ANÁLISE MINERALÜGICA 

Turmalina 

As turmalinas encontradas apresentam formas em 

geral equidimensionais, elevado grau de arredondamento, inten 

so pleocroismo e ocorrência de inclusões em muitas delas. As 

cores predominantes foram verdes e pardas, com poucas unidades 

azuis. A presença dessas espécies de turmalina indicam serem 

de origem metamórfica. 

Zirconita 

Em todos os perfis, os grânulos sao arredondados, 

com formas variando de prismática a esférica, grânulos predomi 

nantemente límpidos, com poucas inclusões e com predominância 

incolor. são típicos de rochas Ígneas ácidas. 
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E s taur•o li ta 

Os grânulos sao típicos, com formas alongadas, su� 

arredondadas , de bordas serrilhadas, pouco pleocrôicas e ocor 

rendo nas cores amarela escuro (predominante) 
1 amarela e 

da. Concentram-se na fraçio mais grosseira , juntamente com a

turmalina, segundo a distribuição granulom�trica normal. 

nerais opacos 

Predominam em relação aos demais minerais encon 

trados na fração pesada (Tabelas 5 e 6 1 Figura 13), perfazendo 

em m�dia 70% desses minerais. A magnetita � o mineral predomi 

nante, sendo identificada por separaçao magn�tica. Sua presen 

ça indica contribuição de rochas Ígneas bãsicas, encontrada<, re 

gionalmente, 

Na literatura sedimentolÔgica 
,.,,,._ 

ern

sido empregadas as relaç;es entre minerais pesados estiveis a 

ra se e tudar uniformidade do material de or ge e de 

possiveis descontinuidades litol�gicas. 

No caso do Perfil P1, ocorre uma predominância dos 

minerais leves em relaçio aos pesados, apresentando os Ültimos 

uma baixa porcentagem,entre 1,53 e 2,86, nao havendo variaçao 
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significativa entre horizontes (Tabela 4, Figura 14) 

Com relação aos minerais pesados, ocorre predomi 

nância de minerais o pacos com teores que d iminuem nos horizon 

tes inferiores, aliados a um aumento de turmalina, e, de modo 

acentuado no horizonte A3 (53,2%).

Os minerais pesados transparentes expressos po� 

centualmente na tabela 6
1 

foram recalculados para 100%, despr� 

zando-se os opacos. Pela análise das tabelas 5 e 6, pode-se 

notar que ocorre um equilfbrio entre as várias esp�cies no ho 

rizonte e, Tal equilíbrio nao se repete entre os minerais dos 

dois outros horizontes, onde os valores de zirconita, turmali 

na e estaurolita sao totalmente diferentes. O maior desequilf 

brio entre esses minerais,principalmente entre zirconita e tur 

1 ' ma�ina, pode ser notado no horizonte A3, onde ocorre diferen 

ciaçio percentual 
- ' 

maxima. A relação Z/T sugere descontinuida

de litol6gica entre os horizontes A3 e C (Figura 15).

Uma análise dos dados mineral6gicos sugere uma 

possivel contribuiçio de perfis topograficamente superiores em 

relação aos inferiores, bem como a ocorrência de diversos ci 

elos de sedimentaç�o,pelos quais passaram os minerais pesados, 

com base em sua variaçio porcentual e morfol6gica. 
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Os dados proporcionais entre os minerais pesados 

e leves do Perfil P 2, apresentou pequena variação entre os ho 

rizontes Ap e Aa, e, acentuada variaçio entre ambos e o hori-

zonte C, onde o valor mâximo de minerais pesados entre todos os 

perfis é atingido (Tabela 5, Figura 16). 

A quantidade de minerais opacos nos horizontes 

deste perfil mantêm-se ao mesmo nível dos demais perfis, 

nas notando-se uma elevação percentual no horizonte A3, 

ap� 

podeE_ 

do-se sugerir urna contribuição do perfil de posição topogrãfi 

ca superior. 

Dos minerais pesados t ransparentes, a estauroli 

ta predomina nos horizontes superficiais (Ap e A 3 ), decrescen 

do no horizonte C, acompanhado de um acréscimo de porcentagem 

de turmalina. 

Apesar das diferenças notadas principalmente no 

horizonte C, a anâ.lise dos dices Z/T contidos na Tabela 5,

nio permite caracterizar uma descontinuidade litol6gica 

1 7 \ 
..L f / 1l A estaurolita nio foi utilizada corno mineral indice 

apresentar urna menor estabilidade quimica comparada com 

z1rco 1 a turma 1 

(Fig. 

por 

as da 
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Este perfil é o mais homogêneo dos três estuda-

dos, tanto com ·relação aos dados granulomêtricos como mineralÕ 

gicos expressos respectivamente nas tabelas 2 e 6. 

A variação dos percentuais de minerais leves e 

pesados nos horizontes do perfil ê pequena, indicando uma homo 

geneidade neste aspecto, 

O exame das porcentagens de minerais pesados no 

perfil 
~ 

nao permite sugerir diferenças entre os horizontes. 

A possível ocorrência de descontinuidade 

gica entre (B)1 e (B)2, sugerida pela relação Z/T, 

firmada pela anilise granulom;trica (Figura 19). 

nao e 

litolÕ 

con 

Com relação aos minerais opacos, a sua distribu! 

çao acompanha as dos outros perfis, com exceção do (B) 2 onde o 

corre um decriscimo para 68,3% aliado a um acriscimo de zirco 

nita (45,7%). 

6.2.5. Compa�açao 

Os dados mineral6gicos, completando os granulomi 

tricos, revelam uma certa homogeneidade entre os horizontes. V! 

lares isolados indicando descontinuidade litol6gica no Perfil 
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p l 1 um acréscimo de pesados no Perfil P2 e uma concentraçao 

maior de areia fina e argila no Perfil P3 (Tabelas 1 e 2), nao 

desqualificam urna homogeneidade entre os perfis. 

Com relação aos minerais pesados, dados revelam 

serem de uma elevada estabilidade .,,. . q u1.m1ca e consequentemente 

de uma maturidade mineral6gica elevada e bastante uniforme. O 

grau de arredondamento desses minerais ê bem elevado, levando 

a conclusão que passaram por 
-

. var1.os ciclos de sedimentação, 

Suas identificaç;es revelam que originaram de rochas rnetam6rfi 

cas (turmalina e estaurolita) 1 Ígneas (zirconita) e Ígneas bâ 

sicas (magnetite). 

Numa análise preliminar, podem-se sugerir contri 

buiç�es de minerais de perfis topograficamente superiores para 

os infe riores, como indicam as tabelas l e 2. 

O aumento percentual da argila no Perfil P3 (Ta 

b la 1) e mparado com os outros perfis, parece indicar 

flu�ncia de rochas {gneas bisicas presentes na regiio, numa p� 

sição topogrifica superior a este perfil, o que pode ser com--

provado pela anilise do mapa geo15gico da Bacia do beirão do 

Lobo (Figura 2) 

6 , ARREVON ENTO 

O estudo do arredondamento toma ortância â me 
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dida que revela se o material analisado ainda apresenta indí-

cios da sua forma original, extrapolando conclusões sobre a 

constituição do material de origem e a distância que o material 

analisado percorreu para adquirir uma determinada forma. 

Para os fragmentos inferiores a 0,2mm, por apr� 

sentarem um pequeno peso diminuído pela suspensão aquosa, o im 

pacto � desprezível, motivo pelo qual não mais se arredondam, 

por mais que sejam transportados. 

De uma maneira geral, sedimentos e51icos possuem 

maior grau de arredondamento do que os originados por corren 

tes aquosas, 

-se i abrasio 

Segundo alguns autores, essa diferenciação deve 

durante o transporte pelo vento. 

Baseado nos intervalos de classe propostos por 

PETTIJOHN (1957) para grau de arredondamento, os graos de 

quartzo da fração areia fina analisados são classificados como 

arredondados em todos os horizontes (Tabela 7). Segundo a 

teratura, sedimentos aquosos anteriormente trabalhados 

vento, podem apresentar elevado grau de arredondamento. 

li 

pelo 

Esse 

comportamento pode ser extrapolado para os solos estudados ne� 

te trabalho, pela correlaçio entre o s  dados geol5gicos pretiri 

tos e s condiç�es climiticas recentes, 
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7 - CONCLUSÕES 

1. os três solos apresentam uniformidade do mate

rial nas fraç;es areia, praticamente nio diferindo entre pe� 

fis e entre horizontes de um mesmo perfil. 

eia de fraç�es finas. 

Ocorre predominâE_ 

2. os minerais pesados identificados sao de esta

bilidade química elevada (zirconita e turmalina) e moderada(es 

taurolita). Essa afirmaçio aliada a o  elevado grau de arredon 

damente desses grânulos, permite afirmar a elevada maturidade 

mineral6gica dos solos e a participaçio em virios ciclos de se 

dimentação, 

3. o grau de arredondamento dos grânulos de quar_!

zo, sugere que essas partículas sofreram dois processos de ero 

sio: um e6lico inicial e outro aquoso posterior, 
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4. apesar da turmalina e zirconita apresentarem

antipatia confirmada pelo Índice Z/T nos perfis P1 e P3, o que 

poderia indicar descontinuidades litológicas, essa hipótese nao 

é confirmada pela análise granulométrica e pela ausência de li 

nha de seixos na descrição morfol6gica desses perfis, Para o

Perfil P2, a análise mineralógica não confirma 

sugerida pela análise granulomêtrica. 

descontinuidade 

5. os dados obtidos permitem sugerir contribui

çao dos perfis topográficos superiores em relação aos inferio 

res, tanto do ponto de vista granulométrico como mineralógico. 

6. a associaçao dessas afirmaç�es isoladas, per

mite concluir: 

a) que os solos estudados sao resultantes do mes

mo material de origem; 

bJ que os solos sofreram a mesma intensidade de 

transporte. 
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6 8. 

TABELA l - Resultados da análise granulomêtrica de amostras dos perfis P1, 

P2 e P3, dos solos estudados. 

% 

HoJu.,zo n:te.!) 

a..t. a..m.g. a..g. a..m. Cl.Ó. a..m.6. .óil;te Mgüa. 

Perfil P1 - Are-la Quartzosa Vermelho-Amarela ( AQV 1) 

A1 93,2 1,8 7,5 34,2 44,2 5,5 O, 7 6,1 

A3 91,7 1,2 6,4 39,1 40,0 5,0 0,9 7,4 

e 90,1 1,8 5,6 32 ,3 43,1 7,3 1,9 8,0 

Perfil P2 - Areia Quartzosa HidromÓrfica (AQh) 

A 94,6 0,9 3,5 28,2 50,5 11,5 1,4 4,0 
p 

A3 88,3 0,4 5,2 36,5 38,8 7 ,4 3,8 7,9 

e 91,7 2,1 6,9 37,9 38,4 6,4 2,5 5,8 

Perfil P3 - Areia Quartzosa Vermelho-Amarela Câmbica ( AQVz) 

A1 87,7 0,4 20, 7 57,2 9,4 0,8 11,5 

A3 89,2 0,7 24,3 53,1 11, 1 0,0 10,8 

(B) i 87,4 0,4 22,4 56,1 8,5 0,0 12,6 

(B) 2 85,3 0,1 0,5 23,2 48,6 12,9 3,6 11 ,1 

B/C 85,1 0,8 25,5 49,4 9,4 2,8 12,1 

e 85,3 0,3 17,9 52,9 14,2 3,2 11, 5 

a .t .= areia total; a.rn.g. = areia muito grossa; a.g. = areia grossa; 
a.m. == areia média; a.f. = areia fina; a.m.f . = areia muito fina.
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TABELA 2 - Resultados da análise granulomêtrica da fração areia dos perfis 

P1, P2 e P3, recalculados para 100%. 

% 

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

Perfil P 1 - Areia Quartzosa Vermelho-Amarela (AQV 1 )

1,93 

1,31 

2,00 

8,05 

6,98 

6,21 

36,70 

42,64 

35,85 

47,42 

43,62 

47,84 

5,90 

5,45 

8,10 

Perfil P2 - Areia Quartzosa HidromÓrfica ( AQh)

A 0,95 3,70 29,81 53,38 12,16 
p 

A3 0,45 5,89 41,34 43,94 8,38 

e 2, 29 7 ,52 41,33 41,88 6,98 

Perfil P3 - Areia Quartzosa Verme lho-Amare la câm
b1:ca ( AQV z) 

A1 0,46 23, 60 65,22 10, 72 

Az 0,78 27,24 59,53 12,45 

(B) i 0,46 25,63 64,18 9,73 

(B) z O ,12 0,59 27, 20 56,97 15,12 

B/C O, 94 29,96 58,05 11,05 

e 0,35 20,98 62,02 16,65 

a.m.ga = areia muito grossa; a.g.= areia grossa; 
a.m. = areia media; a.f. = areia fina; a.m.f. = areia
muito fina.
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TABELA 3 - Valores dos parâmetros estatísticos, calculados segundo FOLK e 

WARD (1957), utilizando a escala�' para os três perfis estuda 

dos. 

Viâme;t;w 
mê_cüo 

Mz 

Ve.1.>vio 
pctdJLâ.O 

ªr 

Perfil- P1 - A1•eia Quartzosa Ver-melho-Amar'ela {AQV1J 

e 

A 
p 

A, 

e 

Perfil 

A 1 

A3 

( 

(• 
v 

) 

P1 -

2 

2,07 

2,06 

2,17 

2 ,32 

2,06 

1,98 

Areia 
2) 

2,48 

2 ,49 

2,39 

0,86 

0,81 

0,85 

0,81 

O, 79 

0,85 

VeF'?W 

0,62 

0,69 

O, 7 2 

0,68 

O, 71 

�,O ,05 

0,08 

0,05 

0,04 

O ,20 

0,03 

0,12 

0,07 

O� 5 

0,19 

º· 20 

1. 11

1,33

1, 20

1,01 

O ,98 

1,15 

O ,96 

0,90 

1 ;,09 

0�98 

1,02 
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TABELA 4 - Porcentagem dos minerais leves e pesados da fração areia muito 

fina dos Perfis P1, P 2 e P3. 

HoJtizo ntv., % Levv.i 

Perfil P1 - Areia Qum"tzosa Vermelho-Amarela (AQV 1 )

98,16 

98,47 

97,14 

1,84 

1, 53 

2,86 

Perfil P2 - Areia Quartzosa Hid:r>omórfica (AQh) 

A 97,79 2,21 
p 

A3 97,91 2,09 

e 93,75 6,25 

Perfil Ps - Areia Qua:rtzosa Verrnelho-Amar>ela Câmb-Z:Ca 
( AQV2)

A1 98,29 1, 71 

A3 99,00 1,00 

(B) i 98, 77 1, 23 

(Eh 98,63 1,37 

B/C 98,34 1,66 

e 99,01 0,99 



7 2 • 

TABELA 5 - Freqüência dos minerais pesados da  fração areia muito fina dos 

Perfis P1, P2 e P3 . 

ZfL Tu MO 
N<! de 

Gltão-0 
Z/T 

Perfil P 1 - Areia Quartzosa Vermelho-Amarela (AQV 1 )

Ai os 07 09 77 98 O, 71 

A3 13 42 24 219 298 0,31 

e 21 20 19 111 171 1,05 

Perfil P2 - Areia Quartzosa Hid:t>omórfica (AQh) 

A 16 21 28 235 300 0,76 
p 

A3 os 05 07 103 120 1,00 

e 32 22 19 227 300 1, 45 

Perfil P3 - Areia Quartzosa VePmelho-Amarelo Câmbica 
( AQV2) 

A1 19 22 13 146 200 0,86 

A3 09 17 15 212 253 0,53 

(B) I 07 09 12 114 142 0,78 

(B) 2 43 34 18 205 300 1,26 

B/C 21 14 27 238 300 1,50 

e 23 31 22 224 300 0,74 

MO = Minerais opacos; Zr = Zirconita; Tu = Turmalina; 

Es = Estaurolita. 
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TABELA 6 - Porcentagem dos minerais pesados dos Perfis P� P2 e P3 (os mine 

rais transparentes somam 100%). 

ZIL Tu MO 

Perfil P 1 - Areia Quartzosa Vermelho-Amarela ( AQV1J

23,8 

16,5 

35,0 

33,3 

53,2 

33,3 

42,9 

30,3 

31,7 

78,6 

73,5 

64,9 

Perfil P2 - Areia Quartzosa Hidromórfica (AQh) 

A 24,6 32,3 43,1 78,3 
p 

A 3 29,4 29,4 41,2 85,8 

e 43,8 30,1 26,1 75,7 

Perf'il P 3 - Areia Quartzosa Vermelho-Ama:Pela Câmbica
(AQV

2
J 

A1 35,2 40,7 24,1 73,0 

A3 22,0 41,5 36,5 83,8 

(B) 1 25,0 32, 1 42,9 80,3 

(BJ 2 45,7 36,2 19, 1 68,3 

B/C 33,9 22,6 43,5 79,3 

e 30,2 40,8 29 ,O 74,7 

M.O.=Minerais Opacos: Zr= Zirconita; Tu= Turmalina·
'

Es = Estaurolita 



7 4. 

TABELA 7 - Arredondamento dos grãos de quartzo da fração areia fina dos 

Perfis P1, P2 e P3. 

G�au de Att�edandamen:to 
H o 11.izo n;t e.ó Mê.cüa. 

O, 1 O, 2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Perfil- P1 - Areia Quartzosa VermeZ.ho-AmareZ.a (AQV1)

Ai 1 3 18 26 43 9 0,43 

A3 2 13 38 41 6 0,44 

e 1 1 9 26 42 20 1 0,47 

Perfil- P2 - Areia Quartzosa HidromÓrfioa (AQh)

A 2 9 26 53 8 2 0,46 
p 

A3 2 10 17 50 20 1 0,48 

e 1 3 14 52 24 6 0,51 

Perfil- P3 - Areia Quartzosa VermeZ.ho-AmareZ.a Câmbioa (AQV2)

A1 2 3 15 61 1 3  4 2 0,50 

A3 6 22 65 7 0,47 

(B) I 2 5 21 63 8 l 0,47 

(B)z 1 12 20 49 12 0,44 

B/C l 10 22 56 10 1 0,47 

e 1 9 15 58 15 2 0,48 

Grânulos Arredondados (PETTIJOHN, 1957) - 0,40 a O ,60
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FIGURA 1 - Mapa do Estado 

area estudada. 
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FIGURA 4 - Mapa com localizaçio dos perfis amostrados (BRASIL

D,N,P,t,L , 1979). 
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FIGURA 6 - Curvas acumulativas dos horizontes Ap, A3 e C do 

Perfil P2. 
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FIGURA 7 - Curvas Acumulativas dos Horizontes A1 e A3 do Per 

fil P3. 
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FIGURA 8 - Curvas Acumulativas dos Horizontes (B) 1 e (B) 2 do 

Perfil P3. 
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FIGURA 13 - Porcentagem de Minerais Opacos e Transparentes nos 

Horizontes dos Perfis P1, P2 e P3. 
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Estaurolita (Es) do Perfil P1. 

FIGUR/-\ 15 - Relaç,io Z/T do Perfil I' 1 . 
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FIGURA 16 - Porcentagem de Zirconita (Zr), Turmalina (Tu) e Es 

taurolita (Es) do Perfil P2,

FIGURA 17 - Relaçio Z/T do Perfil P2. 
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