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LtGtNDA DoS QIJA,DR0S

Compos i ção mi nera I õgi ca da fração argi I a

e cãlculo m6¿io do perfil do intemperismo
mãdio (I14) segundo JACKS0N & SHERMAN(1953)

de alguns perfis de solos do município de

Atibaia, SP 30

Teores de materi al amorfo do s ol o I i vre de

matãri a orgâni ca cletermi nados peì o teste
rãpido de FITLDS & PERR0TT, 1966 36

Composi ção mi nera'l õgi ca da f ração arei a(0,1
-0,05mm) e razão de i ntemperi smo dos mi ne-
rais leves (RIL) segundo RUHE(.l956) de al-
quns perfi s de sol os do muni cípi o de Atibai a,
sP 4l

0uadro 2 -

Quadro 3 -



I - TNTR0DUçÃo

O estudo en topossequências reveste-se de

grande inportância pelas inforrnações que dâ para reLa-
cionar a associação de diferentes unidades de solos
dentro da paisagem.

Quando associado a estudos de Geologia, Geo-

morfoLogia e Nfineralogia, o estudo de topossequências,
pernite verificar o grau de intenperisrno relativo en-
tre solos desenvoLvidos em partes altas e baixas. P"I
mite tambám, evidenciar tendências de fornação de mine

rais secundários, dependenclo da posição do solo na to-
pografia, do cLima, do material de origen e outros fa-
tores.

A maioria dos estudos de topossequências tem

sido realizaclos em solos de rochas ígneas básicas e se

dimentares.
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O objetivo deste trabalho foi o de real izar um

estudo de topossequência em uma região de predoninância
de soLos desenvolvidos de rochas áciclas, provenientes
principalmente de granitos, gnaisses e en escaLa menor
granitos/gnaisses, nicaxisto e sedi¡nentos ¡nodernos (CAR-

VALHO 6 ROTTA, 1974). Este estudo, eüê conpLenenta o le
vantanento pedológico do município de Atibaia, êD nível
de ordem de solos (CARVALHO et 31., L972), dá ênfase a

estudos nineralógicos da fração argil.a e classificação
dos solos ao níveL de fanília por crit6rios nodernos
(EUA, 1970) .



2 - REVISÃO BIBLIOGRÃFICA

Con a presente revisão bibliográfica preten-
deu-se efetuar un levantamento dos principais trabaLhos
realizados em topossequências de solos con base nos da-
dos nineralõgicos das frações argila e areia.

2.r - coNcErros DE ToPossEQUÊ¡lcIA

I\{ILNE citado por RUHE (1960) define catena co-
mo uma sequência de solos encontrada entre o topo de

norros baixos e a baixada, sequência essa desenvolvida
de acordo com as condições de drenagem e con a hist6ria
passada da superfície, onde os solos se desenvolvem

atuaLnente.

IqILNE considera ainda que poden ser distingui-
das duas variações: em uma delas a topografia 6 modela-

da por denudação ou outros processos ern uma formação
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originalme¡rte sirnilar quanto ao carãter 1ito169ico. As-

sim, solos diferentes são consequências de condiçõcs de

drenagem, diferente transporte do material eroclido e 1i
xiviação, translocação e recleposição clos constituintes
químicos m6veis. Na outra rtariação, a topografia foi en

talharla em cluas ou mais formações supostas litologicamen
tc dif erentes . A unif ormidade tlo materi al <le ori.gen f oi
t ido por IiIILNI cle j.nteresse secundário. Ao nesmo tempo

excluiu de catena padrões de solos re¡çtitivos, suborcli
nados ¿r afloranentos rochosos mas não relacionados con

cliferenr:as de níveis.

I)iscute-se bast¿rntc,l't/ATSON (1965) , se os solos
component(.]s cle uma catena precisam estar associados geg

graficamentc em uma sequêrtcia contínua. I'IILNE usou o

conceitr: cle catena como uma unidade de mapeamento, con-
seqrrentemente os solos se cncontravam fisicanente jun-
tos. Ent.retanto, BUSI{NELL (.L942) reclif iniu o termo cate
na pnra jnll.uir solos cle torìas as situações hirlrol69i-
cas possiveis de um dado material de origcm, sol> um c1i
ma unifornre estando ou não os solos associados juntos
em l;mâ scqr.iênci a contínua. \¡erif icou ainda que en áreas

com grande r-rniformiclade topográfica e semelhança na dre

nagen, o conceito de catena de IIILNË 6 clif ícil de ser
aplicaclo. BLl.StlNEL,L (1942) considera portanto que o ter-
rno catena clcva ser usado pÍlra a sequênci a cle solos so-
bre u)n rTìesno naterial c1e origern.

IVATSOÌ'l (1965) considera ainda que as duas clefi
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nições de catena tem diferentes aplicações e anbas são

largamente usaclas. Atualmente, catena é apenas um de um

número de associações topográficas de solo para uso de

classificação e mapeamento.

RUHE (f960) ¡ropõe as seguintes denoninações
para os elementos da catena cle I'IILNE: terras altas (up-

land) , pedimento <le encosta (pediment backshope) , pedi-
nento de sopá (pedirnent footslope) e aluvião (alluvial
toeslope). Considera aínda que ocorre um maior desenvol
vimento dos solos em direção a região do aluvião. FRANS

MEYER et al., (1969), estudando os efeitos que o aspec-

to e a posição da encosta exercem nas propriedades do

so1o, incluindo a ternperatura do solo, chegaram as se-

guintes conclusões: os solos em posição intermediária
da encosta, apresentam maior quantidade de naterial gros

seiro do que nas partes suneri.ores ou inferiores; os si
tuados nas partes baixas são nais frios e com naior sa-

turação rle bases, teor <le argila mais eLevado com predo

minância da caulinita.

BIDIVELL f¡ PAGE (1950) en seus estudos das argi
las da catena de l,lia¡ni ent ohio, concluiram que as dife-
renças de drenagem tiveran . pouco efeito nos tipos de

argila encontrador Do mesmo modo I,ÍARTIN 6 RUSSËL (1952)

estudando so]os de Nova York concluiram que as argilas
contidas naquela catena não foran suficientenente iirtem

peri zarJas para alterar o f olhelho original.

Diferenças en condições hidrol69icas sob clirna
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uniforme geralnente são associadas a diferenças no rele-
vo e na morfologia do solo. TEDROW (1951) separou solos
em regiões cle escarpas de solos com norfologia idêntica
de áreas nais baixas clevido a diferenças cle umidade e po

tencial agrícola.

GREENE (L947) realça o valor da catena ì'IILNE no

estudo da fornação do solo em virtude desse conceito in-
plicar na drenagen da água morro abaixo.

^ 
sugestão apresentada por autores como BUSH-

NELL (1942) no sentido de linitar o conceito de catena a

una sequência de solos derivados de un mesno material de

origem foi combatida por GRIFFTFI (1952).

A catena definida por BUSHNELL (1942) não tem

valor para a classificação e mapeanento de solos em re-
giões onde a drenagem varia mais que o material de ori-
gern. Tais condições são encontradas, por exemplo, na Es-
cócia e canadá, hrATSoN (1965).

JOIINSON fÌ JEFFRIES (1957), estudaran o efeito da

drenagen no intenperismo dos ninerais de argila na cate
na de Allenwood, Pensilvânia e verificaran que a ninera-
logia da fração argila era semeLhante em todos os solos,
porám a variação se clava na taxa de intemperismo.Consta-
taram aincla que esta variação era devida a drenagen.

I,TONIZ q CARVALIIO (1973) apresentan tentativanen
te uma correlação dos solos formados a partir do arenito



Bauru na região Noroeste do Estado de São Paulo con os

elementos da catena de I4ILNE e com denoninações propos-
tas por RUHE (1960). Assin o solo Podzolizado variação
Marí1ia estaria rel"acionado ã região correspondente ãs

"terras altas" do diagrama de RUIIE e seria fornado sobre
o arenito Bauru praticamente se¡n recobrinento. Essa rela
ção seria corroborada pelo menor grau de intenperisno do

podzolizado variação l4arí1ia cuja relação com as outras
unidades taxonômicas ó a seguinte: Podzolizado variação
Ir{aríliacPodzolizado variação Lins<Latossol.o VerneLho Es-

curo fase arenosa. o Podzolizado variação lr{arí1ia corres
ponderia ao pedimento de encosta e o Latossolo ocuparia
a posição equivalente ao pedinento de sopá. Esse mate-
rial se apresenta nun estágio mais avançado de intempe-
risno, o que explicaria os teores relativamente elevado
de caulinita (80'å a 90t) na fração argila.

^NDRADE 
et al., (1974), estudaram a relação ge-

nática existente entre soLos, com boa e ná drenagêh, de

três catenas de solos, através da anãlise nineralógica da ftg
ção argila. Tal anãlise revelou que nos solos formados en condi

ções de drenagem pobre, o teot de gibbsita é inferior, ou mesÍþ

pode ser nulo,en relação ao solo da mes¡na catena, formado en con

dições de boa clrenagem. Verificaram tanbóm, o aparecimen

to de montnorilonita ou um ligei.ro aunento do seu teor
nos solos formados sob condições de nã drenagen. A cauli
nita foi o argil.omineraL doninante en todos os perfis
que estuclaram. Encontraram uma 1:igeira diminuição no

teor de caulinita em superfície havenclo en compensação

um aumento no teor de gibbsita o que está de acordo, Sê-
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gundo esses autores, com a sequôncia normal de intempe-
rismo proposta por JACKSON et aL., (1948).

ANDRADE et al., (1974), observam, ainda, QU€ a

brusca diminuição do teor de caulinita em superfície não

se deve a pedogênese mas sim uma descontinuidade litoló
gica.

TEPSCH (1973), efetuou a caracterização de qug

tro perfis de uma toposseqtrência na região de Rio Claro,
SP, com os objetivos de clescrever e conparar os quatro
perfis. ltn rlos perfis está localizado na parte superior
da encosta, un na inferior e os outros dois em posição
de meia encosta. Conclui, que há un decrósci¡no de intel
sidade de intemperisno do membro superior ao inferior
da topossequência.

2.2 - I.ITNERALOGTA DA FRAÇÃo AREIA

A finaLidade do estudo minera169ico da fração
areia dos solos ó contribuir. para o conhecinento de sua

gônese e classificação onde se procura filiar os solos
ãs rochas existentes como tanb6n avaliar a reserva po-
tencial dos nutrientes do solo de certa importância no

que diz respeito ã fertilidade. O estudo minera169ico
da fração areia permite tanb6m o cálculo da razão de i3
temperisno cono ainda a avaliação do grau de alteração
dos solos.

IIASEIIAN fi I{ARSIIALL (1945), estudan<lo os mine-
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rais pesados julgäm de grande importância o reconhecimen
to da rocha matriz e a aval"iação das mudanças que ela po
de sofrer durante a fornação do solo. Usam o zítcã,o e

turmalina como indicadores imóveis.

Concluen que a origem de un solo é refLetida na
espácie e quantidade de minerais pesados presentes. A de

terminação qualitativa e seniquantitativa dos pesados pe
de, em casos favoráveis, evidenciar a origem de um solo
em se conparando com o material de origen; esses estudos
tambón päa"r mostrar rapidanente os fenômenos de descon-
tinuidade do material de origem do solo a diferentes pro
fundidades; hornblenda, devido a sua grande distribuição
e resistência noderada ao intemperismo ã un bon nineraL
para ser usado na comparação da severidade do internperis
mo dos diferentes horizontes de un solo e de solos .forna
dos sob condições climáticas diferentes.

PORTAS ç FURTADO (196a); estudaram as frações
areia e argila de oito perfis de solos desenvolvidos so-
bre granitos, na região de AngoLa, con o objetivo de se-
parar e analisar os rninerais da areia para estudar as

condições de formação ben como as relações com a atual
fase de evolução dos respectivos sol.os e fazem uma revi-
são crítica dos n6todos utiLizados na mineralogia das
areias. Procurararn exprimir quantitativamente a evolução
de um perfil de solo baseados e¡n minerais índices,isto
á, minerais não migráveis e não neteorizãveis, usando pa

ra tal a fração areia fina por ser constituída predoni-
nantemente de quartzo e sem eluviação.
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GIRARDI & MELFI (1963), estudaram a composição

rnineraL69ica dos solos da 56rie Taquaral na Estação Expe

¡inental de Campinas, solos esses provenientes de díabá:
sio e sedinentos'glaciais. Nesse trabalho constataram a

presença de ninerais de contribuição de seclimentos gla-
ciais em todos os horizontes ató grandes profundidades
(horizonte C) e a existência de gibbsita na fração areia
grossa pseudomórfica sobre feldspatos. Dentre outras con

clusões notaran que o estudo morfológico de anatásio e

epídoto não permitiu conclusões a respeito de sua origem:
se autoctone ou proveniente de sedimentos glaciais. Ou-

tra conclusão ó que a presença de zírcão, monazita, tur-
nalina, siLlimanita (alón de quartzo e opacos arredonda-
dos) evidenciam a contribuição dos sedimentos glaciais
para a formação da Sárie Taquaral. A existência de gib-
bsita pseudon6rfica sobre feldspato sugere transforrnação
direta deste em gibbsita.

A presença de zircão, nonazita,silLimanita, tur
malina, rutilo, granada, estaurolita e cianita mostram a

grande contribuição <le sedimentos de origem glacial da

Sárie Taquaral pelos estudos efetuados por I4ELFI et 11.,
(1966). Concluem que a relação verificada entre os resí-
duos leves e pesados 6 fator decísivo na diferenciação
entre solos clerivados de diabásio e provenientes de ro-
chas sedirnentares glaciais. Concluen tanbárn que a exis-
tência de feldspatos nos perfis, vern nostrar que tais so

los possuem aincla reservas potenciais em elementos nutri
entes e que vão sendo gra<lativanente liberados pelos
processos <le intemperismo.
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3 - CARACTERTSTICAS DO MEIO FTSICO

3.1 - LocALrzAçÃo DA Ãnee

omunicípiodeAtibaia(enqueSeachaatopos
sequência estudada), localiza-se na região fisiográfica
do Estado de são Paulo descrita por IIoNBEIG (1954) como

planalto Atlântico, subregião da llantiqueira, entre os

n"r"i"t"t 460 zs, e 460 45'S e os nerídianos z3o 0' e

23o l.S' WG (Figura 1). Dista cerca de 60 kn ao norte

da capital do estaclo e ocupa uma área de 478 km2'

un
me
DE

do

3.2 RELEVO

Atibaia apresenta un reLevo carac'terizado por

peneplano bastante dissecado con altitudes entre 800

1400 m, tratando-se, segundo DEFONTAINES (1935) e

l,lARToNE(1943)'deumrelevoapalachianoretrabalha-
For novos ciclos de erosão'
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0 nunicípio está situado numa região serrana com

altitudes que chegan a alcançar 1390 m,como o pico da Pe-

dra Grande,e con declives em geral superiores a ó0t.

Constam ainda clo relevo, colinas mamelonares com

altitudes em torno de 1000 m, constituindo talvez parte
das "superfícies clas cristas médias" descritas por DE l{AR

TONE (1943). Ocorrem tambón colinas mais baixas com alti-
tudes que raramente ultrapassarn 800 m e que talvez se tra
te da "superfície neogênica" conforne denominação de Dlì

MARTONE (1343).

3.3 . GEOLOGIA GERAL

As rochas do município cle Atibaia pertencem ao

complexo brasileiro ocorrendo tanbén granitos e granitos
gnaissificados anteriores ao Crupo São Roque.

Os inúneros trabaLhos geológicos realizados nes-
te grupo restringem-se principal.mente ã região sul do Es-
tado, onde a maior concentração de recursos netálicos e

de cal.cários estirnularam estudos geol69icos nais detalha-
dos ficando de certa forma ma1 conhecida a parte leste do

Estado, inclusive o município de Atibaia.

Ta.is rochas fazen parte de uma unidade geocrono
l69ica e geotectônica arnpla clo chanado cinturão orogenóti
co Ribeira e que se estende desde a Bahia ató o Uruguai
ao longo da costa oriental da Amórica do Sul, dentro do

Ciclo Brasil.iano (550 1 fO0 m.a.).



ITATIEA

O ATIBAIA

SANTOS

sÃo pruuo

Figura L - Local ízação do nunicípio de Atibaia
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Existem na realiclade mais de uma centena de tra

balhos relacionados ao Grupo Açungui-São Roque ' porém a

ârea de Atibaia não mereceu ainda qualquer estudo deta-

thado.

o vale do rio Atibaia con:,titui-se desde sua ca

beceira at6 o sítio urbano de Campinas, Por rochas clo

complexo metam6rfico ou "migmatito in<liferenciado" COR-

DANI fr BITTENCOURT (1967) e diz respeito ãs rochas de

grau de metamorf ismo mais eleva<lo ,'') prováve1 cinturão

do Ribeira.

são gnaisses e migmatitos,lr: diversas naturezas

con intercalações de quartzitos e rrlcÍtXistos' lr'tetassedi-

mentos de carãter epizonal, constittrírlos de f ilitos e mi

caxistos a16m de faixa relativamentc extensa de quartzi-

tos foram constataclas em perfis de reconhecimento trans-

versais ao rio Atibainha, BITTENCOURT (L972) ,

Corposgraníticosemalgumasocorrenclasexpres
s ivas , acham-se as soci ados ao corllplexo '

Existem tambfrn ocorrências cle pequenas manchas

de rochas se¿imentares com espessura máxima de 10 me-

tros , provavelmente cle ida<le pl iocênica , PEN^LVA (1971) '
sendo que as regiões de relevo colinoso acham-se recober

tas por sedimentos mais modernos '

AL}'ÍEIDA(1964).lescTevearegiãocomoumazorLa
s ituacla na f aixa cle rochas precanhrianas em que predoni-



nam rochas gnaissicas
ainda grani tos e grani
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com intercalações cle micaxistos e

tos gnaissificados de idade pró
s deformadas que as posteriores.

Durante o mapeanento geológico clas formações su

perf iciais efetuaclo no município, CARVALIIO fl ROTTA(1974) ,

notou-se certa orjentação ou xistosidade <1os constituin-
tes rnineralógicos cono tamb6n fraturamento e nilonitiza-
ção. Algumas <lessas eruptivas ácidas apresentavan-se de

tal f orna gnai ssif icaclas que suas <listinções se tornara
extrernamente <1 i fíci 1 .

A direção precìominante dos dobramentos 6 NE-SlV

e localrnente l'¡-S, I'IOIILIRS et a1. , (1954) . Para estes au-
tores os grarìitos são consequência de granitização dos
gnai.sses, não tendo ligação entre os corpos; quanto aos

gnaisses, são fortemente fitados e ricos em biotita con-
fundinclo com micaxistos quanclo aqucles estão decompostos
devido ao intenso metamorfismo geral. Apontan tambãm

ocorrências cle áreas ricas em anf ib6tio como tanrb6n af 1o

ramentos de quartzitos.

Â descrição petrogrãfica macrosc6pica de alguns
dos principais grupos de rochas encontra<los no rnunicípio
de Atibaia õ a seguinte:

Metam6rficas

Bi ot i. ta -gnai
nulação média a fina,

sse, leucocrático a mesocrático,gra
fraca gnaissificação. Alguns con-



16

t6n granada. Gnai-sse porf ir6ide ! rnesocrático granulação
m6dia com porfiroblastos de feldspato; xistosidade boa,
rico em biotita. Quartzíto, leucocrático de granulação
grossa (5 a I mm) e fina; uniminerálico (quartzo); xisto
sidade ausente. Nfuscovita-xisto, leucocrático, macrogra
nular; xistosidacle e divisibilidacle boas.

lvfagmát i cas

Ocorren granitos de granulação m6dia a fina co-
no tanbém profirítico, alguns ricos em biotita. Outro ti
po á o granito gnaisse que apresenta bastante náficos e

á ligeiranente orientaclo.

Sedinentares

Em sedimentos de pequena extensão e cle idade
provavelnente neocenoz6ica encontrou-se a seguinte se-
quência: Conglomerado - seixos centim6tricos predoninan-
tes, cimento argiloso; textura c1ástica com seixos mal

arredondados, predominante¡nente cle quartzito. Areni to
conglomerático - grãos pre.dominantemente <le 0,5 a 1 ,Omm,

textura clástica com grãos angulosos; cimento argiloso e

silicoso(?). Estrutura não evidente. Argilito - textura
clástica com partículas menores que 0,002 mn. Estratifi-
cação incipiente; conposição, argila. llocha coerente.Atg
nito conglonerãtico - semelhante ao anterior exceto pela
cor e incoerência pronunciada das partilculas.Argilito
semelhante ao anterior exceto pela cor. Sedimentos l4oder

nos - Pedissedimentos e recobrimentos detríticos razos,
provenientes principalmente de gnaisse..
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4 - T4ATERI AL E MÉT0D0

4.I - S0t,OS

0s perfis cle solos escolhicl<¡s para as análises
mineralógicas pertencern as principais un idacles de sol-o
descritas no trabalho de C^Iì\¡ALIIO g! aL. , (lg7Z) , confor
ne mapa (Figura ?), Selecionaram-se o¡ìze perfis de solo
de uma topossequôncia assinalada pela 1i¡lha AB(Figura 3).
A sequência detalhada clos sol os estuclados encontra-se es.

quematizada na Fj.qura 3. Tais sol.os são derivados princi.
palmente <le recobrincntos detríticos rasos sobre gnais-
ses e tamb6m solos desenvolvidos de material rernane j ado,
granitos, granitos/gnaisses e un perfil sobre micaxisto
(Figura 4),

A toposseqrtênci a escolhi.cla abrange solos rle re -
giões altas com l.100 m de altitude e regiões nais bai-
xas com altitucle aproxinada cle 750 m. Incluiu-se, eviclen
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temente,solos em posicão topográfica internediária.

Os solos das regi õos altas são rasos ou pouco

desenvolvidos e representados pe los nti¡neros I e 2 na Fi-
gura 3. O solo 1 á un conplexo formado por duas unida-
des, Itapetinga e Rio Acima sendo aquela urn Litossolo
substrato granito e esta urn Podzõlico con cascalho em

que en anbas ó comutn se notar afloramentos da rocha, Do

caso granito.

Segue-se o solo de ¡e 2 (figura 3), topografica
nente inferior e que ó una transição entre Podz6lico Ver
melho Anarel o para Latossolo Vernelho .Amarelo e que ain-
da conserva a estrutura da rocha natriz. Os solos 3, 4 e

5 (Figura 3) são Podzól.icos Vernelho Âmarelo orto e se

situam en regiões ainda elevadas por6rn con vertentes me-

nos íngrenes, principalmente o de ne 4 (unidade Cachoei-
ra) .

os solos 6 e 7 são acentuadanente drenados si-
tuando-se nas colinas mais baixas cla região, São latos-
solos representados pelas unidades Piqueri e Tanor¡e (Fi-
gura 3).

Os estudos rnineralógicos foran realizados en

amostras de três ou quatro horizontes selecionaclos de ca

da um desses perfis , totalizanclo trinta e cinco amostras.

Nos casos e¡n que f orarn veri f icadas descontinui -
rtades lito1ógicas (recobri.mento) forarn tanrb6n tonadas
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amostras dos hori zontes si ttraclos nos dois diferentes ma-

teriais de origem para se verificar os estãgios cle intem
perização desses solos.

Os solos foram classificados segundo o Serviço
Nacional cle Pesqrtisas Agronônicas (1960) e pelo "Soj.1

Survey Staf f " (1!t60) ; as un idaries estt¡dadas poden ser re
sumidas cla seguinte rnaneira:

Uniclacle Itapetinga (Perf i 1 1011) - Litossolo f.a

se substrato .qranito/gnaisse, P€rtencente a ordem Incep-
tissolo. São solos pollco desenvolvidos, ben drenados,áci
dos e com baixa saturação de bases; apresentam epipedon
6crico assente sobre um horizonte cânbico. O horizonte
cânbico (B) apresenta pontuações de rnineral
(feldspato).

al te rado

Unidade Ilio Acima (Perfil 1037) - Esta unidade
enquadra-se no grande grulo clos solos Podzolizados com

cascalhos e na ordem LJltissolo. São solos ninerais pouco

profundos, ben drenados , ácidos t com saturação de bases

muito baixas e níticla diferenciação entre os horizontes
A e B. Apresentan epipeclon 6crico sobre horizonte argíti
co. Separando esses horizontes 6 frequente a concentra

ção de fragmentos de rocha decomposta e cle quartzo.

Os solos dessas duas unidades desenvolvem-Se di
retamente sobre um granito pegmatítico, sen evidência de

recobrinento espesso.
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Unidade Samambaia (Perfil 1032) - Os solos d":
ta unidade são minerais, pouco desenvolvidos, com um epi
pedon 6crico assente sobre un horizonte cânbico. É' comum

a ocorrência de Linhas de pedras constituídas de fragmen
tos de quartzo arestaclos. Neste perfil aparece o xisto
meteorizado, de coloração variegada e com a estrutura
original conservada. [:sses solos correspondem ã unidade
Podzólico Vernelho Amarelo "intergradeh para Latossolo
Verme tho ,{mare 1o enquadranclo-se na ordern dos Incept is -
soLos.

Llni<lade Rosário (Perfil f055) - [sta unidade á
constituída por solos ninerais rasos (profundidade efeti
va de 50 cn) e marcante diferenciação entre horizontes.
Os horizontes superficiais formam urn epipedon 6crico que

estã assente sobre un horizonte argílico. f, encontrada
uma linha de pedras no horizonte 82. Assemelha-se ao Pod

zítico Vernelho Anarelo orto e l.,ltissolo.

Unidade Cachoeira (Perfis 1034 e 1054) - Esta
unidade apresenta solos ninerais, ben drenados e com nar
cante diferenciação entre os horizontes; ã encontrada
tamb6n linha de pedras a profundidades variadas, com un

epipedon ócrico sobre horizonte argí1ico. Esta unidade
enquadra-se no Grande Grupo Podzólico Vermelho Amarelo

orto e Ultissolo.

Unidade Caetetuba (Perfis 1064 e 1052) - Esta

unidade apresenta solos ninerais, moderadanente profun-
.dos e forte diferenciação dos horizontes A e B. É consti
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tuída por um epipedon ócrico assente sobre um horizonte
argíl.ico. Separando o horizonte argílico do horizonte
83 ou C á encontrada uma linha de fragmentos de quartzo
arestado. Trata-se de um Podz6tíco Vernelho A¡narelo orto
e Ultissolo.

Unidade Piqueri (Perfis 1031 e l051) - Estes so
los se enquadram entre os Latossolos vernelho Amarelo or
to e pertence a ordem dos Oxissolos. São solos minerais,
acentuadarnente drenados com pequena diferenciação de ho-
rizontes. Âs canadas superficiais compõen um epipedon
6crico, que está assente sobre u¡n horizonte óxico. Apre-
senta na parte inferior do horizonte õxico uma linha de
fragmentos clc quartzo arestaclos e em alguns casos rola-
dos juntamente com fragmentos de canga laterítica. Este
perfil atinge o horizonte C de gnaisse i.ntenperizaðo,con
servando em grande parte a estrutura originaL da rocha.

tlni<lade Tanque (Perfil 1.065) - Os solos clessa
unidade são ninerais, muito profun<1os, pouca diferenci.a-
ção de hori.zontes e epipeclon úmbrico sollreposto a un ho-
ri.zonte óxi co. Esta unicla<le enquadra-se como Latossolo
Vernelho Amare 1o IIúmico e 0xissol.o.

4.2 - Ì'{fTODOS

4,2,T - PRÉ-TRATA14E¡JTO F SEPARAÇf]ES PARA AS ANALISES DAS

A 1'IfIS TR AS

os mótodos enprega<Jos f'ara as análises mineral6
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gicas constam cla Figura 5.

Foram tomadas cerca de Z0 g de terra fina seca

ao ar (fração menor que 2 mn) e colocadas em solução ta!
pão ptl 5 con água oxigenada, seÉlu j.ncto o m6todo <lescrito
por JACKSON (1969), para renoção cla nat6ria orgânica e

nanganês.

Foi efetuada a remoção cle óxidos de ferro livre
utilizan<lo-se o mátoclo do cliti.onito-citrato-bicarbonato
de s6dio , clescri to por ¡IEHIRA q J^CKSON ( 1969) .

Ãs anostras li.vres de natária orgânica, foram
adicionaclos 40 ml cle citrato de sõdio 0,5u e 5 ml de bi-
carbonato cle sódio 1){ e 1 g de ditionito cle s6dio. o'ci-
trato como agente cornplexante clo ferro, o bicarbonato co

mo tampão e o ditionito como redutor. tista solução foi
aquecida a 75-8OoC por quinze minutos. Após estes trata-
nentos as anostras foran lavadas tantas vezes quantas n9

cessárias com NaCl 0,5N que tem a finalidade de flocular
a argila pernitindo sifonar o sobrena<lante contendo o

ferro complexado.

Âs amostras erì suspensão, isentas de rnatária or
gânica, óxirlos de ferr o livre e de nanganês , foram sepa

radas em tami.s de 0,053 nrn. A fração ' nraior que aquele
diâmetro foi reservada para exane ao microscópio polari-
zador, nontadas em 1âninas con ín<lice de refração conhe-
cido, enquanto a menor foi guarclada en suspensão.
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Esta suipensão contendo silte nais argila foi
transfericla para tubos de centrÍfuga e a fração argila
(nenor que 0,002 mn) foi separada a 750 rpn durante 2,7
ninutos numa centrífuga internacional de ne 2.

JACKSON (1969), recomenda para determinações com

raios X, que una atíquota <la suspensão de argila seja
tratada con !'fgCl, N para renover os acetatos. Para isso
transferiu-se una a1íquota da suspensão de argila para
tubos de centrífuga de 15 ml centrifugando-se a 1800 rpm

durante cinco ninutos, J^CKSON (1964). Procederan-se cin
co saturações com ions nagnðsio aconpanhadas de centrifu
gação e en seguida o excesso de sal foi lavado da seguin
te forma: una lavagen con água distilada, uma con álcool
etílico e água e finalmente uma com álcoo1 etílico, to-
das as operações seguidas por centrifugação. Testou-se a

elininação conpleta de cloretos com AgNO. a 1g no final
das lavagens. Reconenda-se,tambó¡n, JACKSON (1969) qua as

amostras a serem aqueciclas a 350oC e 550oC, sejam trata-
das con KCl.

o

e

tratamento da fração argila con cloreto
idêntico ao iten anterior.

de

potássio

As argilas tratadas con magnësio, ainda úmi<las,

foran saturadas com etileno glicoL e con auxílio de uma

espátula foran orientadas preferenci.alnente em 1âirinas
de vidro.

As saturadas com ions potãssio tamb6rn foran ori
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entadas preferencialmente e aquecidas a 350 e 550oC.

Âpós cada um <lesses

ração com magnásio, potássio,
foran irradiadas com raios-X
apareLho con tubo de cobre

tratamentos, ou seja: satu-
aquecimento, as amostras

no intervalo de 2 -Z8o em

e filtro de níquel.

De posse dos difratogramas passou-se a identifi
cação dos principais minerais de argila seguindo-se os

trabalhos de BRINDLEY (1955) e JACKSON (19ó9). A difra-
ção dos raios-X 6 uma das t6cnicas nais seguras de iden-
tificação de ninerais de argila, sendo possível identifi
car os componentes mineralógicos de una nistura,atã mes-

no daqueles presentes em pequenas proporções. Baseia-se
fundamentalmente na deterninação dos espaçatnentos inter-
planares, d, característicos de cada mineral. Assinn, de

acordo con a dinensão de seus principais espaçamentos ba

sais, os argiloninerais poden ser grupados em três cate-
gorias principais de 14 l, de 10 R " de 7,2 R, BRINDLEY

(1955) . A vermiculita e montmorilonita, ambas co¡n 14 R,

contraen-se para 11 fi com o aquecinento a 350oC por6m so

mente a nontmorilonita se expande para L7 - 18 R quando

tratada com etileno gl.icol ou glicerol. A clorita tambóm,

con espaçamento de 14 R aumenta a intensiclade do seu es-
paçarnento de 14 L, tluanclo aqueci <la a 550oC.

No grupo dos minerais <le 10 R, os ninerais do

grupo de nica não sofren nenhuma alteração con tais tra-
tanentos. A caulinita com seus espaçanentos característi
cos de 7,2 R e 3,5 R; el.iminada a 550oc e a gibbsita
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identificacla pelo espaçamento de 4,8 R ó destruida
ss ooc.

4,2.2 - ANALISE f]I-IA.IITITATIVA I]OS MII\tFRAIS NA FRAÇÃN AR-

GI LA

Foran cleterninados quantitativamente : caulini-
tâ, gibbsita, material amorfo, mica, verniculita e mont

morilonita (Ouadro f).

A caulinita e gibbsita foran cleterminadas por

análise tármica diferencial, empreganclo-se o descrito
por DIXON (1966). 0 gradiente cle tenperatura usado foi
de aproximadamente 10oc/rninuto e a tenperatura nãxina
f oi de 6500(1. 

^s 
amos tras saturadas corn ions magn6s io

foram misturadas na proporção de ZO\ con 6xido cle aluní
nio previanente calcinaclo a 95OoC. A curva de calihra-
ção para caulinita f oi obticla com caul.inita da F1órida
(Figura ó) e para gihbsita com gibbsita de lrlinas Gerais
(Figura 7).

A percentagem de caulinita foi obtida pe 1a

equaçao:

? caul.

equação:

å gib.

caulinita obtida na curva de calibração 1^^
= ^ 'Li'i'

Â percentagem de gibbsita foi calculada pela

sibbsita obtida na curva do calibração r^^
= ^ 

ru(l



QUADRO 1 - Conposição nineralógica da fração argila e cãlculo n6dio do perfil do

intenperisno nádio (IM) segundo JACKSON q SHERlrlttt (1953) de a!-guns per

fis de solos do Município de Atibaia,SP

Horizonte Caulinita Gibbsita Amorfo Mica Vermiculita Montmorilonita Sona Ill

g

A1

B/C

c

45

48

49

All
BZL

c1

C5

Unidade Itapetinga (Li-gr) Perfil 1011

28 15 3,5 0,0
30 L2 4,5 0,0
28 11 5,6 0,8

Unidade Rio Acima (Pc) - Perfil 1037

10 L7 5,7 0,0
11 22 4,5 0,0
L4 17 2,6 0,0
9 16 3,8 0,0

Unidade Sa¡nanbaia (PVL) - Perfil 1032

7 9 13,0 0,0
10 7 9,0 0,0
4 I 8,0 0,0

67

65

65

65

All
82l
ftcz

68

7Z

79

4,1
z,z
0,0

95,6 Z,6
96 ,7
94,4

1r1
Lr7
0 ro
2r2

100,8 2,9
r02,2
98,6
96 ,0

98,2 3,0
99 ,3

100 ,6

I,Z
1r3
1r6

u¡o



QUADRO 1 - (continuação)
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Unidade Cachoeira (PV)

1ó

16

20

20

4

6

1

Unidade
4

3

I

Ifontmorilonita Soma IM

3r8
417

Lr7
3r6

15 L2,7
24 5,6
19 6,9

caetetuba (Pv)

16 1,1
14 L,Z
L7 L,7

0 r3
0,0
0r0
0,6

Perfil 1054

0,0
1r0
0,0

Perfil 1064

0 r0
0r0
0,0

1,8
1,9
0,0

94 ,1
102,5
103,0

0,0
0,9
2,5
2,r

3,?

97,L 3,1
96,6
99 ,2

103 ,5

2,0
1r9
2r0

1,8
2r2
1,9

102,7
99 ,5

101 ,9

95,9
L02,4
103,ó

3r5

4,?
(^



QUADRO 1 - (continuação)

Horizonte Caulinita Gibbsita Anorfo Mica Vermicul.ita Montrnorilonita Soma IM
t

Unidade Caetetuba (PV) - Perfil 1052

Ap 85 5 10 L,7 0,0 4,2 105,9 3,3

BZ2 74 7 lz 2,2 0,0 3,0 98,2
'Í.r.cz 72 9 9 2,6 0,0 6,5 99 '1

Unidade Piqueri (LV) - Perfil 1051

A1 64 17 15 3,6 3,5 0,0 103,1 5 ,0

BZ2 57 20 15 3,o 0 ,7 o,o 95,7

rIC3 82 4 L3 4,0 0,5 1,5 105,0

Unidade Piqueri (LV) - Perfil 1031

All 65 17 L?, 2,L 0,0 0,9 97'0 5,3

BlL 57 16 19 2,3 0,0 1,6 95,9

Irc3 84 0 14 3,6 0,0 0,0 101'6

412

BZ

B3

73

7L

7T

Unidade

7

L2

9

Tanque (LH) - Perfil I-063

L2 L,7 0,6
12 1,9 0,5
LZ 1,9 0,8

0,0
0 r0
0 ro

94,3 5,6
97 ,4
94 ,7

'+¡
t\)
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O teor dL material anorfo foi determinado por
dois métodos: o da dissolução seletiva, proposto por HA-

SHIMOTO q JACKSON (1960) nodificado por CARVALHO (1971)

e por DUDAS q tlARltrARD (1971.), que introduziranr KOH 0,5N
en ve z de Na0ll , e , o n6todo do trata¡nento do solo por
NaF, FIELDS ç PERROTT (1966).

Para o primeito nótodo a anãlise foi realtzada
en amostras de argiLa (0,1 g), saturadas com nagnósio,
previanente noÍdas e secas a l10oC. Determinou-se a per-
centagen de silício pelo m6todo do ácido sulfornolíbdico
anarelo, JACKSON (1964) e alumínio pelo n6todo do alumi-
non, HSU (f963). As leituras desses elementos foram fei-
tas em colorínetro com filtros específicos para cada elg
mento analisado. Calculados os teores de SiOZ e AIZO3
(subtraindo-se o AlrO, devido ã gibbsita) acrescentou-se
201 (do total de SiOZ + AlrO3) que corresponde ã ãgua.
Con a sona desses três componentes obteve-se a percenta-
gem de naterial amorfo (Quadro l).

Para o segundo n6todo usou-se I g de solo tratg
do corn água oxigenada (eliminação de natória orgânica).
Deterninou-se o pl{ desse solo en água e posteriornente
en NaF N. Os valores de naterial anorfo foran estimados
segundo os valores de pl{ encontrados , Quadro 2.Assin pa-
ra pH da amostra en NaF nenor que 8,8 tem-se menos que

5g de anorfo (o papel de filtro con fenolftaleina perma-
nece incolor em presença do extrato de NaF); para pll en-
tre 8,8 e 9,0 ten-se 5 a 7eo de amorfo (o papel de f iltro
torna-se levemente r6seo) ; para valores de pl'l acima de
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QUADRO 2 - Teores de naterial amorfo do soLo livre de na

tária orgânica deterninados pel.o teste rãpido
de FIELDS q PERROTT, 1.96ó

Hori zonte pll em água pll en NaF Percentagen de
materiaL amorfo

Unidade ltapetinga (Perfil 1011)

A1

Blc
C

All
B2L

c1

c5

All
821

I IC3

Ap

B2

tlcz

Ap

BL

TTB22

I IC3

4,55
4,55
4 ,49

4 ,57
4,45
4 ,2L
4 ,10

Unidade Sanambai-a

4,ó1
4,95
4,37

tlnidade

5 ,38

4,84

4 ,35
4 ,35
4,33
4,68

llosário (Perfil f 055)

I ,25
9,28
9 ,35

9,20
9,75
I ,45
9,75

(Perfit 103?)

I,80
9 ,70
8,60

8,90
9,80
I ,25

8,95
8,90
9 ,50
9 ,40

>7

>7

>7

Unidade Rio Acina(Perfil 1037)

>7

>7

>7

>7

<5

>7

<5

5-7
>7

>7

Unidade Cachoeira (Perfil 1034)

5-7
s-7
>7

>7
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QUADRO 2 - (continuação)

Hori zonte

A1

822
rtc?

Ap

!-22

IICl

Ap

822
TTCz

A1

822

I IC3

pH ern água pH ern NaF

Unidade Cachoeira (Perfil
4,45 g,o0

4,45 9,70
4,50 9.1.5

Uníclade Caetetuba (Perfi 1

4,55 8,55
4 ,30 9 ,05
4,22 8,45

Unidade Caetetuha (Perfil
4,55 g,65

4 ,10 g ,10
4 ,34 8 ,90

Unidade

4,40
5,L2
4 ,37

Unidade

4,4L
5,14
5 ,09

Unidade
4,55
4,10
4 ,06

Pi quer i

Percentagen de
materiaL amorfo

1os4)

>7

>7

>7

1064)

Pi quer i

Tanque

(Per fi I
9,40

10,L0
9,10

(Per fi L

I ,23
10,10
8,50

(Per fi I
9,50
9,95
9,60

1063)

10s2)

10s1)

1o 31)

<5

>7

<5

<5

>7

s-7

>7

>7

>7

>7

>7

<5

A1l.

821

I IC3

AL2

B2

B3

>7

>7

>7



9,0 tem-se nais ,ie 7so cle anorfo (o papel de filtro
torna. verrìelho) .

Para obtenção quantitativa de mica,vermiculita
e nontnorilonita procedeu-se a un pró tratanento.

Âs argilas en suspensão foran novamente trata-
<las corì água oxigenada a 309 e acetato de sódio a pll 5.

Em seguida foram saturadas 5 vezes com cl.oreto cle rnag-

nésio N, retiranclo-se o excesso de cLoreto ALEXI^DËS q

JACKSON (19(r5). Ì'los casos enì que ocorreu dispersão, utl
li.zou-se tamb6n acetona. A el irni nação dos sais f oi veri
f icada corn Agll0a a 1-oa. Âs anostras foram transfericlas
quantitativanrente parn caclinltos de pl atina e/ ou tef lon ,

secas a 110oC para deterrninação cla concentração de argi
1a da suspensão.

Fara a deterninaÇão tlc nica (Ouadro 1) tomou-

se urìa alíquota de feso conheciclo cl,e cada anostra pipe-
tando-se a su.çperrsão cle argiJ a e colocando-as em cadi-
nhos cle plati¡ra e/ou tef lon, sec¿rndo-as a llOoC por z

lroras. Ijn seguida foran atacadas con I-lF 48% e flcl 6N e

aqr¡ecidas a 200 - 230oc ató a completa clissolução. Após

este tratanerrto transferiu-sc o material clissolviclo pa-

ra balões cle 100 ml tonanrlo-se a1Íquotas para determina

ção do potássío total, no fotôrnetro de chama. 0 teor de

mica foi. obtido consicieranrlo-se que a percentagen de

10% de KrO correspondem I n0? cle nica, JACKSON (1964) .

^ 
cleterlninaçño cle rìlontnìorilonita foi feita pe-

38

se
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1o mátodo <la ."p".idade cle troça de cations (CTC)pela sg

turação da amostra con K+ e sua substituição com lava-
+gens com Nllo-. A percentagen de nontmorilonita é ¿eterni

nada pela f õrnnula seguinte:

g nontnorilonita = crc (K/NIi4) - (5 + 105 Am) x 100

105

ern que An o t de material anorfo.

Como a relação SiOZ/^fZOS em todas as amostras
foi menor que 3. o fator 105 do numorador foi eli¡ninado
conforme descreve o mótoclo de 

^LIXI^DES 
fr JACKSON(1965).

A CTC medida pelo deslocanento clo potássio não

fixado atrav6s do NllOCl N e designado CTC (K/NH4), forne.
ce a percentagen de nontrnorilonita após a declução corre:
pondente das cargas de superfície externa de outros mine

rais (Quadro 1). O potássio foi nedido pelo fotômetro de

chama.

Para a determinação da verniculita (Quadro 1)

saturaram-se as anostras com CaZ* aot posterior substi-
tuição por llg2+. 

^ 
leitura do cãlcio se fez atrav6s <lo

espectrofotômetro de absorção atônica, usando-se lantâ-
nio em solução f inal cle 0,5t para evitar a interferência
do al.umínio SLAVIN (196S). A percentagem de vermiculita
se obteve pe1.a equação seguinte:

I verniculita E
cTc (calÌttg) - cTc (K/N|I4)

x 100
154
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4,2,i - ANÁLrsE ounrurrrATrvA D0s t'trNFRArs DA nnnçÃo ARErA

Para essas anã1ises (Ouaclro 3) tonou-se a fra-
ção 0,05 tnr:r a 0,10 mm em clue se processou a separação
dos minerais pesaclos por meio de bronofórmio segundo

KIìIJMREIN ç PETTIJOIIN (1938) e o emprego da centrífuga.
Tendo em vista a pequena quantidade de pesaclos, optou-se
pelo seu estudo conjuntanente com os leves.

Foran nontadas I ârninas com LÍquidos de índice
de refração conhecido e contados en nádia trezentos
grãos. Â identificação foi feita pelos nótodos usuais de

óptica cristalográficas segundo ßLOSS (1961), ROGIRS f¡

KIRR (1942) , [{tjINRICtl (1965) , DANA-}fttRLBL,T (r969) e LEINZ

6 CAMPOS (1.968).

4,2,4 . MÉDTA DE INTE14PERTSI4O COI'1 BASF NA FRAÇÃO ARGILA

O intemperismo nódio pro¡rosto por JACKSON

SIIERI{AN (1953) , ð dado pel.as seguintes relações:

^1 =m em=#ffiÌ
módia de intemperisno
porcentagem cla fração argila no solo
nova nédia cle intenperismo

porcentagen <ìe um ninera!. no solo
estãgio de i.nternperisno mádio do nineral ao

qual p se refere, de acordo com a sequência
de intenperismo <le JACKSON õ SllERl'lAN (1953) .

x
ï0õ'

em que: nì =

X=
fll=

p=
S=
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QU^DRO ! - Conporlç-o nrlncrrtóglc¡ d¡ fraçio rret¡ (0.1 - 0.05 rnn) o rrzio do lntcnporis¡¡o do¡ nlncr¡l¡ lcvc¡ (RtL) ¡oiuq
do 4UllE (1956) do elgunr pcrfts dc rolor do nunlcíplo dc Attb¡lr. SP

Ho¡lrontc Qu¡rtro Ortoctí¡to Ple¡tocló;to ¡llca Ztrcio Îu¡nelln¡ Stl¡in¡nlt¡ OP¡GoI Concreçõcs Orlllta,
I

Untdå4c ttlpotlng¡ (t1-gr)

Al !9
alc 2s

c 21

All 7t
Bzt ?S

ct s2

c5. 18

Àlt 99

821 99

I tc3 53

Ap 9l
82 .95
I tc2 62

Ap 68

BI 1L

tIBz 71

I tcs 10

^l 
óó

rtzz 6 3

lrc: 2l

^p 
98

R22 93

I tcl 55

^p 
7l

822 8l
Itc2 47

At 9l
822 9l
rrc! 72

All s9

nzl 9¡
r tc3 12

^12 
8l

B2 42

Et. 17

s2

s9

a2

t8
20

12

3t

Ztr
| .8

253

00tr
000
004¿¡

Unidadc Rlo Ac¡tìl .(Pc) -

0ro
Ittl
2tto
190

Unidadc Sananb¡le (PVL)

- Pcrfll tOll
a

I
0

Pcrfil 1037

o

0

0

0

- Pc¡fll l0t2
0.

tt
0

Pe¡fl1 1055

tt 2 o,'tz
2 o 0,39
I 0 0.4t

a 0 1,0s

t 0 3,5ó

t 0 !,lt
2 0 ¡,17

trO-
tro-
l0

o o to.lo
tr 0 19.00

0 0 ó.20

tr
0

0

0

0

0

0

0

0

0

tt
0

0

0

0

0

0

0

0

Unld¡de Rosirlo (P\t)

0tr0
0 'tt 0

0 .28 0

Unld¡dc C¡choci¡a (l\t)

tr
tf

0

- Po¡fll l03l
I
0

0

0

- Pcrftl l03l
0

0

- Pcrfll l0ól
0

tr
0

- Perftl 1052

0

tr
0

- Perfil l05l
0

0
.o

- Pcrfll 1031

0

".: 0

0

- Pcrfll l06t
0

0

0

I
s

10

2

3

I
a

1

6

2

'tr
3

,0s

I
t2

8

a9

¡
a

tt
tr

0

0

0

0

0 0 13

070
670
060

3{ .00
ta,20
t8 ,50
10.00

98.00
31.00
t,22

tr
2 9l .00
I t.rt

0

0

0

Unldado Cáchocire (PV)

170
25 0

?1 0

Unidade Cactctuba (PV)

00
0 rnO

00
Unld¡dc Cactctuba

10 0 9.10
ó 0 10.s0

2 0 r0.s0

1

I
0

(Pv)

I
5

t3

(Lv)

tr
tr

0

(rv)

tr
,¡
0

(LH)

0

tr
0

0

0

0

0

0

0

I
tr

0

0

0

0

0

0

0

.0
0

0

0

st.
80

004
0 .0 s

!0só
Unldadc Plquerl

000
.l 0 0

ß00
. Unidade Piqucri

6

5

3

16 0 '
8tr
10

t¡0
2tr

tt0

tl
0

2

0

0

la

0

0

tr

3

0

0

170
23
0 ll

Unld¡dc lanquo

t0t
000
000



Tonou-se como critário para esses cálculos
nente as percentagens dos rninerais dos horizontes da

te do solo transportada, oü seja, acima da lÍnha de

xos, quando exi stente (Quadro l) .
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4.2,5 - r'lÉr,IA DE TNTEMPERTSIIO C0r'1 BASE NA FRAçÃo AREIA

A intensidade de intemperisno pode tambón ser
exa¡ninada usando-se a razão de intenperisno de minerais
pesados (RIP) e dos leves (RIt). Â. dog pesados 6 pula re
lação zlrcão + turmalina sobre anfib6lios + piroxênios e

que neste trabalho não se aplicou por não se ter. encon-
trado os dois últinos ninerais nos solos estudados. A 

"g
zão de íntenperisnro dos nineraís leves (RIL) 6 dada pela
relação quartzo sohre feldspatos, RUIIE (195ó), Quadro 3.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta parte serão apresentados os daclos obtidos
das análises nineral69icas efetrtadas nas frações argila
e areia e cliscutido o colnportanento e a distrihuição dos

ninerais p.contrados na topossequôncia estudada, face a

distribuição dos solos na topografia e ao recobrimento
da maioria das uniclacles de solo da ãrea.

A parte alta <la toposse(1uência ê apresentada

por três solos razos: un Litossolo substrato granito, trrn

Podz6l.ico com cascalho e um "Intergrade" entre Podz6lico

Vernelho Ârnarelo para Latossolo Vernelho Amarelo, respec

tivamente as unidades Itapetinga, Rio Âcina e Sanambaia

(Figura 3).

Â análise nineralógica da

trôs solos nostrou o PredonÍnio de

caulinita seguiclos pela gibbsita,
quenos teores rle nica, vermiculita
dro 1) .

fração argila desses

nrinerais clo grupo da

material anorfo e Pe-
c nontnorilonita (Qua
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De todos'os solos estuclaclos neste trabalho os

teores de .caulinita da unidade Itapetinga foram os meno-

res encontrados e con pequenas variações em profundidade.
Por outro t.ado os valores de gibbsita foran os maiores.
Segundo CATE (1960) o acúnul.o de gibbsita no solo geral-
mente ten siclo considerada cono uma indicação de un está
gio avançado de alteração. Contudo, o elevado teor de gib
sita de soLos em tais condições pode ser expLicado com

base nos trabaLhos de I'IcCRAKEN et al . , (19 71) . Esses au-

tores estudaram solos da Carolina do Norte, particular-
nente as sóries Cecil e l{aysville e que são exenplos de

PodzõLico Vermelho Anarelo. A sárie Haysvill.e ð. de topo

cle montanha e 6 sol,o razo (a exenplo da unidade Itapetin
ga deste trabalho) apresentando una variação de 16 a 46t
de gibbsita. Sabe-se que para a formação de aLtos teores de

gibbsita as condições ideais são: boa drenagem con una

contínua e rápida renovação das soluções percolantes ' üil

meio bastante pobre em bases, clima quante e únido,rocha
rica em plagioclásio cálcico e posição topográfica eleva
da. Parece que essas condições se Verificam nas regiões
dos sol.os das partes altas tratados neste trabalho.

I,'IcCRAKEN et al. , (1971) , explican que altos teg
res de gibbsita en solos de regiões altas ocorre quando

há uma rápida percolação de grande quantidade de água in
filtrando rapidanente o solo, renovendo a síl.ica e as ba

ses, como resultado do intemperisno. A concentração de

sílica sendo menor que 1 ppn, resulta na formação de giÞ

bsita,que 6 a forma estável.
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0 baixo gt"u de alteração dos solos da uni<lade

Itapetinga, como tambóm das unidades Rio Acima e Samam-

baia á comprovado pelos baixos valores de intenperisno
nádio (Quadro 1) calculados segundo JACKSON G SHERÌ-{AN

(1953) . Este resultado, estã cle acordo con o conceito de

catena proposto por IIILNE (RUI-IE, 1960) , o qual estabele-
ce que os solos situado.s nas partes altas são nais j o-
vens do que os de encosta e estes mais jovens que os de

sopó.

O teor de amorfo (Quadro 1) clesses trôs solos
(região aLta da topossequência),varia pouco de acordo
com a profundidade. Em virtude desses nateriais exibirem
elevacla superfície específica associada a alta capacida-
de de troca catiônica, exercem utna grande influência na

química clo solo, justif icanrlo por conseguinte os traba-
thos envoh'iclos em stta cleterminação. o material amorfo

f oi determinado por clois rnótodos: o de I{ASI{II'{OT0 fl JACK-

SON (1960) , Quadro 1, e o cle FIELDS q PERROTT (f966) ;es-
te últino mátodo presta-se para testes rápidos cle campo,

todavia limitado ao teor náximo de 71 de naterial amorfo
(Quadro 2). Nos casos possíveis de cornparação (teores de

naterial amorfo abaixo de 7no) , pode-se observar que tais
teores , encontraclos pe 1o prine iro m6toclo , são maiores
que os tcores encontrados pelo se¡;undo, embora a cletermi
nação feita segundo fl^SflIMOTO q JACKSON (1960) tenha si-
do feita na fração argila e a clo segundo método na 'fra-

ção menor que 2 nn, eûBloban<lo ¡ortanto as frações argi-
la, lino e areia. Assin no caso clos solos da parte alta
da topossequôncia porie-se afirnar que há nais de 7% dc
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arnorfo nas uniclades Itapetinga e Rio Acima, cono no hori
zonte 821 da unidade Samambaia, não se podendo precisar
contudo, o teor máxino de amorfo acina daquele teor.

O teor de nica da fração argila, mineral este
provavelnente do origem prinária, clinrinui en superf ície
no litossolo, ocorrenclo o i¡rverso na unidade Rio Âcina
(Quadro 1). \¡¡triações nais acenttradas do teor de mica

que essas duas unidacles forant constatadas en Litossolos
e Podz6lico Vernelho Amarelo, variação Piracícaba, ESCQ-

IIAR e!. â1. , (L973) ,

A dininuição clo tcor de mica em superfície cle

solos foi explicacla por JACKSON et 1!., (f948) que esta-
beleceram a sequôncia cle internperisno para minerais com

diâmetro equivalente esfárico inferior a 2 micra. Segun

do tais autores a intens idacle de intenrperismo dininui
com a profundicladc do solo.

Os teores nais elevados de mica encontraclos na

unidade Sanambaia cleve-se a natureza do material de ori-
gem do solo, um micaxisto.

lrlinerais do tipo 2:L, de origen secundária corno

vermiculita e montnoriLonita, ocorrem en teores rnuito bai
-Òxos nao so nesses soloS claS regiões aLtas, como em todos

os dernais da topossequência. Isto se deve ao fato clesses

solos teren se clesenvolvido en cLima tropical e com boa

drenagen.



Na análise ninera169ica da fração areia
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das

três primeiras unidacles de solo da topossequência verifi
cou-se que os feldspatos são predoninantes no Litossolo,
cedendo seu lugar para o quartzo no Podz6lico con casca-
tho, desaparecendo por conpLeto na unidade Sanarnbaia(Qua
dro 3). Com os dados de quartzo e feldspatos desse qua-
dro construitam-se os valores d,a razão de internperismo
dos ninerais leves (RIL) segundo RUIIE (1956). Não apare-
cem neste quadro os valores cla RIL dos perfis 1032,L052,
1031 e 1.0ó3 por não se ter encontrado feldspatos em mais
de un horizonte de tais solos. Tambón não se efetuou a

relação dos ninerais pesados por não existir anfibólios
e piroxênios necessários para se estudar tal relação.

A RIL do horizonte Al cla unidade ltapetinga 6

0,72; do horizonte B/C 6 0,59 e do horizonte C ê 0,48
(Quadro 3). Quando os quocientes dos horizontes A e B são
najores do que o do C significa que hã um acúmulo resi-
dual de minerais menos resistentes, isto á, A e B são
f ormados a partir de C, IìUHB (19ó9) . Signif ica tambóm

que o intemperismo decresce de acordo com a profundidade.
Notou-se uma inversão nos valores da RIL dos horizontes
dessa unidade que juLgou-se não merecer discussão por se

tratar de diferenças entre valores muito pequenos.

0s solos da uniclade Rio Acima, apresentam uma

distribuição regular de todos os minerais encontrados,
quer na fração argila, quer na fração areia, não se no-
tando evidência de recobrimento. o que está de acordo
com as observações de campo. [ssa afirmação se verifica
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ao se notar que a RIL dos horizontes A e B são maiores
do que os de C (Quadro 3).

Na unidade Samambaia já com suas vertentes mais

suaves coneçam a surgir evidôncias de recobrínento na to
possequôncia tanto pelas observações de campo como pelo
aumento brusco de mica da fração areia no horizonte IIC3
(Quadro 3).

Os clifratogramas cla fração argila do LitossoLo
(Perfil 1011), do Podzólico com cascalho (Perfil 1037) e

do "Intergrade" (Perfil 1032) se encontram respectivanen
te nas Figuras 8,9 e 10. Indicam a presença de caulini-
tâ, gibbsita e mica. Ocorre ainda na amostra glicoLada
(Figura S) um espaçanento a 14 R indicando a presença de

um nineral 2zI identificado como ver¡niculita. A mesma

amostra aquecida a 35OoC ¿rpresenta en seu difratograma a

contração do espaçanento de 14 R o qual se confuncliu com

o de mica. No trata¡nento a 550oC aincla na Figura I, po-
de-se observar o desaparecimento dos espaçarnentos da cau,

linita, perrnanecenclo apenas o da mica.

0s ternogramas da fração desses três perfis (Li
tossoL0, Podzólico con cascalho e "Intergrade") mostram
os picos endot6rnicos da eibbsitae cauLinita(Figuras 11,
LZ e 13) seus principais componentes.

Â parte intermediária da topossequência estuda-
da está representacla por cinco perfis de solos pertencen
tes ao grande grupo Podz6lico Vermelho Âmarelo orto(PV).
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Conpreende as r'rnidad" Rosário, Cachoeira e Caetetuba(Qua
dro 1) respectivamente solos 3,4 e 5 da Figura 3.

- Os solos situarn-se na meia encosta, con decli-
ves nenos acentua<los que os das partes altas, mai s pro-
fundos que esses e caracterizaclos por recobrimento con-
forme descri.ção no campo. Isto se cleve nrovavelmente ã

senelhança dos conponentes dos dois materiais que fornarn
os solos da partc internediária da topossequôncia em es-
tudo.

A mineralogia da fração argila dos solos PV, apresenta va

riações pouco significativas. Nas trôs unidades nota-se
o preclomínio de caulinita, seguiclo cle material amorfo
(Quadro l). Os teores de gibbsita desses solos são os

mais baixos da topossequência não ultrapassando l0g revi-
denciando urn grau cle intemperismo menor e f raca l ixivia-
ção. Por outro lado, o Perfil 1052 da unidade Caetetuba,
pelos dados quantitativos obtidos (Quadro t.) aprescntou.
os maiores teores de montmotilonita, talvez devido a con
dições de Lixiviação fraca.

Os rlifratogramas da f ração argi.la dos dif eren-
tes horizontes <lesses solos mostram a presença cle seus
principais comnonentes (Figuras L4 a 18). Nos ternogra-
mas das nesmas amostras aparecem gibbsita e caulinita(Fi
guras 19 a 23),

Constatou-s€, pelos dados obtidos de intenperis
rno mádio, que os solos das unidades em questão (unidades
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Rosário, Cachoeiia e Caetetuba) são mais intemperizados
que os solos das ãreas nais altas. Apresentam valores de

intemperismo nádio, entre 3,1 e 4,2, superioros aos dos
três perfis <le solo da parte alta da topossequência, in-
dicando un cstádio <1e intenperisno mais avançado.

A mineralogia cla fração areia dos perfis dos

Podzólicos cla parte rn6dia cla topossequôncia, mostran uma

acentuada diminuição nos teores de ortoclãsio e o desapa

recinento dos plagioclásios, êFr relação aos dois primei-
ros perfis da parte alta da topossequência (Quadro 3).

Essas diferenças mineral69icas entre os horizon
tes r podern ter surgiclo por processos pedogen6ticos poste-
riores a deposição do naterial, já durante a fornação do

solo , no local em que se encontra atual¡nente.

Os dados da tì,IL se aprescntan diversificados,il'r
possihilitanclo qualouer tentativa no sentido de mostrar
a aplicação desses dados para confirnar o.s casos de reco
brinento.

A clescontinui d.arle 1i tol69ica ohservada pela pre
sença do recobrimcnto poude ser detectatla pela variação
de teores cle quartzo e ¡nica da fração areia. Nos horizon
tes abaixo do rccobrinento hã urn decr6scimo considerável
do teor de quartzo e um aumento do teor de rnica en'rela
ção aos horizontes do material clo recobrinento. |lo entre
tanto na relação Oz/Felds não se evidenciou a desconti-
nuiclade litológi ca ohservacla no camno.



67

A parte final cla topossequência estuclada 6 re-
presentacla por três perfis em latossolo e são os solos
núneros 6 e 7 (Figura 5), caracterizados por recobrimen
to de acordo com as observações de campo. Ëstão localiza
dos nas partes mais baixas, junto ãs calhas dos princi-
pais cursos d'ãgua e são mais flrofundos que os Poclzóli-
cos. Predominam nesses solos, câulinita, gibbsita e anor

fo, sendo que os teores de gibbsita são superiores aos

dos perfis cla parte internediãria da topossequência. A

caulinita apresenta um teor elevado (en detrimento da

gibbsita) no horizonte C da unidade Piqueri,horizonte es

se proveniente de naterial de origem diferente.

Embora o argilomineraL predoninante seja a cau

linita, esses sol"os apresentam altos teores de gibbsita
e que associaclos aos altos vaLores de intenperisno mádio

(5,0 a 5,6) tais solos se apresentam nitidanente como os

mais internperizados da região (Quadro 1).

As variações mineral6gicas em profundida<le não

são signi.ficativas nos latossol.os l"lONIZ & JACKSON(1967)

e ËSCoBAR g! al., (1973), a excessão dos casos de reco-
brirnento (unidacle Piqueri , Quadro 1) .

os principais componentes cla fração argila des-

ses solos constan dos difratogramas (Figuras 24 a 26) e

nos ternogramas (Figuras 27 a 29) constan os minerais
gibbsita e caulinita.

Na fração grosseira, nota-se a brusca dininui-
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ção de quartzo, seguicla de un au¡nento de ortoclásio (Qua

dro 3) nos perfis cla unidade Piqueri (evidôncia de reco-
brirnento) e a diminuição gradativa do quartzo na unidade
Tanque, em que não se encontrou evidôncia de recobrinen-
to ató a profundidade estudada do solo.
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6 C0NCLUS0ES

Nos trabalhos de mineralogia de solos brasilei-
ros pouco desenvolvidos não se encontrou referência a teg
res altos de gibbsita como foi verificado no perfil da

unidade Itapetinga, QU€ apresentou 501 desse nineral na

sua fração argila. Valores altos são cOmumente encontra-
dos en latossolos.

A caulinita foi o argilo¡nÍneral doninante em to
dos os perfis estudados havendo una ligeira dininuição em

^asuperfície, co¡npensado por u¡n aunento de gibbsita. En cer.

tos casos contudo esta relação foi mascarada pelo recobri.
nento.

Algunas evidências de descontinuidade
ser comprovadas peLa observação da variação dos

da fração areia, principal.mente dos podz6licos.

puderam

minera is
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A existôncia de eLevados teores de feldspatos
nos horizontes superios dos solos <la parte aLta da topos-

sequência (embora sejan solos rasos) ven nostrar que

tais soLos possuern elevaclos teores em nutrientes a serem

liberados gradativamente pelos processos de intemperismo.

O estuclo nineralõgico da fração argila dos so-
Los da topossequência poude auxil.iar na verificação de

solos com recobrimento, como exemplo as unidades iìosá-
rio, Cachoeíra e Piqueri. Nessas unidades,o aumento brtrs.

co de caulinita, aÇompanhado de brusco decr6scino de giÞ
bsita nos horizontes abaixo clo retrahalhamento, eViden-
cia ou pelo menes 6 un dado a nais para se confirmar o

recobrimento.

0 estudo da fração areia tanb6m teve sua utili.
dade na verificação clo retrabaLhamento, Poude-se verifi-
car a variação brusca de quartzo e ¡nica nos horizontes
transportados das unidacles Sanambaia, Rosário,Cachoeira,
Caetetuba e Piqueri. TaL variação tamh6n ocorreu com or-
tc¡c1ásio nas r¡nidades Caetetuha e Piqueri, nos horizon-
tes retra.ì:alhaclos.

O índice cte intenperisrno mðrtio rnostrou ser ef i
ciente para avaliação da evolução dos solos.

Os solos da parte alta da topossequência são

os menos intenperizaclos, com seus valores néclios de in-
tenperísno 2,6 ¿r" 3,0 (Quaclro 1). Os sol.os da parte baixa
são os rnais desenvolviclos con valores rle intenperismo n6
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dio 5,1 (valor nédio entre 5,0 e 5,3) e 5,5 respectivamen
te.

0s solcs da unidade Itapetinga foram enquadra-
dos na família oxídica, segundo Soil Survey Staff (19ó0) ,

por pertencerern a classe ßarrenta e tarnbóm en vi.rtude cla

re 1ação

(f de Fe + $ de gibbs ita/ e, de argila) ser rnaior que 0 ,2.

0s solos da unidade Samambaia foran enquadr"a-

dos na famíl.ia si1ícica por pertencerem ã classe Barrenta
e apresentaren nais de 90% cle quartzo na fração 0,02 mnì

2 mm.

0s solos das denais unidades foran enquaclraclos

na família caulinítica por pertencerem ã classe Argilosa
e apresentarem nais de 50% de caulinita na fração argila.
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7 RESUMO

Este trabalho 6 um estudo mineralógico de so-
Los de una topossequência clo município de Atibaia, SP.

Foran selecionados onze perfis (tota1 i zando
trinta e cinco amostras de solos) pertencentes aos se-
guintes tipos: LitossoLo substrato granito,Podz6lico con
cascalho, PodzõLico Vermelìro Amarelo orto, Podzõlico Ver
nelho Anarelo raso, Latossolo Vermelho Anarelo orto, La-
tossol.o Vermelho Ârnarelo Húmico e Latossolo Vernelho Ana

relo fase rasa. Tais solos desenvolveram-se sobre grani-
to, gnaisse e xisto, como tambén sobre nateriais oriun-
dos de sedinentos nodernos ou pedisse<lirnentos.

Embora se tenha trabalho com scllos de nate-
riais de origen diferentes, qualitativamente não se no-
tou diferenças mineral.õgicas acentuadas na fração argi-
la , que apresentou a caul inita como mineral preclorninante.
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Essa afirnação tanbém 6 várida para os minerais da fra-
ção areia, a excessão do plagiocl.ásio encontrado apenas

nas unidacles de solos pouco desenvolvidas ou sejam, uni-
dades Itapetinga e Rio Acina. Isto se explica por se tra
tarem de solos rasos.

Qualitativamente tambóm não se notou diferenças
t -Ò ¡mineral.ógicas entre solos dos tipos podz6lico e latosso-

lo, porán o que se poude observar 6 que nos podzólicos,as
variações em profrrndidade foram mais acentuadas e nos 1a-

tossolos (quando não foi verificado recobrimento) a variS
ção mineralógica em profundidade foi muito pequena.

Sob o ponto de vista quantitativo poude-se no-

tar que independente clo material de origen e do tipo de

solo estudado, a caulinita foi o mineral predominante da

fração argila (teores entre 45 a SSg). Na fração areia, o

mineral que alcançotr teores mais elevados foi o quartzo
(teores entre ZL e 99%) a excessão da unidade Itapetinga,
em qtre precloninou o ortocl ás i o.
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