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INTRODUçÃO

0 granito 6 a rocha nelhor estudada no que diz res
peito ao seu conpo¡tanento face aos processos intenpéricos,
tendo sido objeto de numerosos trabalhos científicos. O gran

de interesse dos pesquisadores pelo estudo de sua alteração
superficial prende-se ao fato de que estas rochas, a16m de

cobrírem cerca de 20e" da superfície das terras emersas do

G1obo, achan-se honogeneamente distribuídas por todas as zo

nas clináticas do mundo, o que perrnite interessantes pesqul

sas de co rre 1açõ es

Alia-se ainda o fato de que certas características
int¡ínsecas dos granitos favorecern a observação dos fenône

nos de alteração, tais como a textura grosseira e a existên
cia de minerais con cliferentes graus de alterabilidade.

Urna vez subnetido a un processo de alteração super

ficial doninantemente hidrolítico, o granito pode apresentar
dois grandes "tipos" de evolução. Um, decorrente de urna hi
dr6lise rnode¡ada, encontra-se principalrnente nas regiões ex

tratropicais (zonas notadanente tenperadas, nas também zonas

frias ou áridas): 'e a arenização. Outro, resulta de uma hi
dr6lise nais intensa e caracterÍstica das regiões intertropi
cais: trata-se da alteração latelítica.

0 bató1ito granítico de Itu (SP) , constituÍdo es-

sencialnente pot quartzo, feldspato potássico e plagioclá
sios, forrna un conjunto relativarnente homogêneo face ao in
tenperisno. A alteração superficial dessa rocha, a despeito

ile situar-se em clima relativanente agressivo (caracterizado

por pluviornetria nédia anual de 1200 nm e temperatura nédia

anual de 2lo C) caracteriza-se pela fornação de urna espessa

carnada superficial de naterial arenizado, sobre o qual desen

.volve¡n-se solos podzolizados com cascalhos.
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0 fenôneno ða arenização, que significa desagrega

ção cornpleta da rocha en seus constituintes originais, como

já nencionarnos, 6 un processo relativamente _conun e caracte
rístico de regiões tenperadas, por6rn, bastante raro em clina
tropical úrnido, onde a intensidade de ação dos agentes de in
ternperisno ptovoca narcado rearranjo nineralógico con a fol
nação de grande quantidade de rninerais argilosos.

0s principais objetivos desta pesquisa foram estu
dar a evolução geoquímica e rnineralógica da alteração inteÍt
périca do granito de ltu, ben corno, a gênese da fornação su

perficial arenizada. Para atingir esses objetivos foi analí
sada urna topossequência composta de cinco perfis de altera
ção, que situados en altitudes e conclições de drenagem dife
rentes, representan as características do relevo ale toda a

área granítica e s tudaila .

As anostras coletadas dos perfis forarn subnetidas

ã análises quÍnica, física e nineral6g ica, ut1irizando-se pa

ra ta1 as técnicas de difração de raios-X, anãli-se t6rrnica
diferencial e ternoponderal , nicrossonda eletrônica e inicros

copia e le trônica.

Os resultados obtidos a partir das análises efetua
das nos propiciararn atingir, em parte, os objetivos já ne3

cionados .
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REVISÃO BIBLIOGRÃFICA

Estudos feitos por HARRISoN (1934),GoLDICH (1938) 
'

BIROT (1947,1967), COTLIER (1951-, 1961)' RoxTON e. BEER(19s7),

DEJOU (19s8, L967), LENEUF (19s9), PEDRO (19s9) ' HENIN e

ROBERT (1964) , WATSON (196s), HARRIS e ADAMS (1966) ' LELONG

(1967), I,rELFr (1967), rARDY (1e69), rsAwLASSou (1971) ' sEDoH

(1973), NOVIKOFF (1974) sobre a alteração de granitos ern 19

giões clináticas distintas do G1obo, possibilitarn afirrnar que

a aretízaçáo 6 un fenô¡neno peculiar da rneteorização deste ti
po de rocha, porérn, não é o único.

A firn de nelhor ordenar este capítu1o e levando-

-se en conta a quantidade desproporcional de trabalhos efe

tuailos en regiões temperadas (principalrnente na Europa) re

solvemos subdividí-1o ern três paltes.

ALTERAçÃO DOS GRANITOS EM REGIOTS

Ern numetosos países da zorra temperada as rochas

graníticas são, na ausência de fenômenos de erosão,alteradas

nuna espessura n6dia da ordem de 3 a 4 metros, nas que pode

atingir excepc iona lnente una dezena de netTos. Sua altera

ção promove o aparecinento na superfície de um rnaterial in
coerente, geralfnente de cor bege e de textu¡a conservada, no

seio do qual poden permanecer alguns corpos esparsos não al
terados e ¡nais ou menos arredondados: este material ten sido

clenoninado arena.

COLLIER (1961) define a arena corno sendo um proclu

to incoerente resultante da desagregação naciça das rochas

graníticas que sofrern influência clas ações rnete6ricas '

TEMPE RADAS- ARTN I ZAÇÃO
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Quando se compara urn granito fresco corn a mesma

rocha dita "podre" ,percebe-se que a característica essencial
desta alteração é a rnudança do aspecto dos feldspatos. En

quanto que os feldspatos potássicos,via de regra, conservan
sua cor, o brilho e dureza iniciais, os plagioclásios apare
cem cornpletanente esbranquiçados, opacos e pulverulentos,nais
ou menos transforrnados ern argila ile neogênese.

Este aspecto corresponde a urna perda relativamen
te grande da coesão da rocha, evoluindo até a desagregação
tota1, con individualização de seus rninerais prinários. Tra
ta-se, portanùo, de urn rnaterial grosseiro onde as frações
areias e cascalhos representan 70 a 80e" ilo total e a fração
argila oscila ao redor de I a Zo.o, donde o nome de arenas "na
gras" dado por LELONG (1967).

As biotitas, no rnaterial alterado, tornan-se cas

tanhas com reflexos dourados. A cor cle ferrugern das ¡iotf
tas se estende, às vezes, ao conjunto da rocha e esta altera
ção se intensifica na parte superior da arena. O quartzo e

a rnoscovita parecen não sofrer os efeitos intempáricos.

o estudo geoquínico das arenas situadas ern regiões

tenperadas pernite apreciar a ordern de renoçãodos elementos
e as taxas de alteração, isto é, a porcentagen dos elenentos
evacuados:

Ca>Na>Mg>K- Si -Al

O ferro situa-se entre os elernentos rnóveis

seu lugar varia segundo os casos.

Ã direita, encontran-se os elementos constituin
tes dos feldspatos alcalinos, da rnoscovita e do quartzo e,ã
esquerda, os elenentos característicos dos plagioclásios e

dos ferrornagnesianos.

nas
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A taxa de alteração, que se mede pela perda de ma

terial , não ultrapassa algunas unidades por cento: 1,6 e 4.,7

para as alenas estudadas por colLIER.

DEJOU (1959) encontra taxas de alteração maiores:
18,8% para o granito de Lorrnes (norvan Nord).

diante de

entanto, a

o inte ri or
grosseira,
clases.

O que se pode deduzir desses daclos é que estanos
una alteração quÍnica relativamente fraca. No

desagregação tende a propagar-se facilrnente para
da nassa granítica não só devido à sua textura
cono tanbén pelo seu desenvolvido sisterna de dia

0s trabalhos nais recentes abordarn e explicam os

aspectos genéticos envolvidos: o ataque rnoderado se concen

tra sornente sobre os ninerais vulneráveis (plagioclásios,bio
tita); os plagioclásios são hidrolizaclos e dão origem a rnine

rais secundários submicrosc6picos do tipo nontnorilonita,
caolinita, ou mesno gibbsita (DEJOU, 1967) ;(TARDY, 1969);
(s¡nnoH, 1973); (NovIKoFF , rg74), enquanto que o cá1cio e o s6

dio, libertados por essa deconposição, substituen o potássio
das biotitas, que são desta forna verrniculitiza¿las, isto ê,

transforrnadas en filossilicatos enturnescidos e hidratados
(ROBERT , 1966). Corno resultado há o aparecimento en certos
pontos da rnassa granítica de novimentos resultantes dessas

forças de expansão e contração, que são suscetíveis de desa

gregar os ninerais e provocar aos poucos, a desagregação da

rocha nurna celta espessura. ii

A mesna rocha do naciço pode apresentar frequen
tenente algunas zonas nenos alteradas. Ãs vezes pode-se afir
naT que estas zonas corresponden a partes protegidas da ação

da âgua por se encontrarem, por exernplo, afastadas das fen-
ilas. Este efeito da água é particularnente visível nas pe

dreiras onde a aretização pode atingir zonas bastante profun
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das. As zonas rnenos alteradas podern tonar a forma de blocos
angulosos correspondentes ã rede de diaclases.

Do ponto de vista norfológico e em conseqtlência da

existência dessa carnada espessa de arenas, as regiões graníti
cas apresentan freqtlentemente em zonas temperadas (Bretanha ou

Maciço Central , por exenplo) , un relevo suave en donos achata

dos, Mas en período de erosão, en particular sob clirna peri
glacial , as forrnações n6veis cle alteração são facilmente ar

rastadas; não pernanecern então na superfície do substrato se

não bolas ¡esiduais mais ou menos unidas que forrnarn assirn os

topos de blocos arredondados que aparecem nitidanente na pai
sagen (Devon, Vendê).

Esses matacões, cujo volume atinge ãs vezes várias
dezenas de ¡netros cúbicos, poden tanb6n arnontoar-se de dife
rentes naneiras, forrnanilo figuras bizarras que são caracterís
ticas de certas regiões graníticas: Bretanha, Sidobre ' Morvan,

etc.

ALTERAçÃO DOS GRANITOS EM REGIõES TEMPERADAS-SEM ARENIZAçAO

Ernbora a feição rnais cornum da alteração ilas rochas

graníticas subnetidas à ação de un clina tenperado seja a

forrnação da arena, existem corpos desta rocha que no processd

intenpérico dão origern a rnateriais não arenizados '

Os grani-tos de granulação fina, muito silicosos,is
to é, pobres ern plagioclásios e en biotita, são exernplos re
presentativos das rochas que não se arenizarn. Estão geralmen

te en saliências desgastadas pela erosão do granito encaixan

te arenizado, os perfis de alteração são rnuito rasos e não p'o

den ser encontrados senão sobre fi1ões resistentes '



Cono na arenização, o aspecto do ¡naterial alteta
do é dado pela perda do brilho crista.lino e da coesão dos
feldspatos, não conduzindo aqui ã desagregação rnaciça da
rocha, nas sonente a una desagregação superficial e progres
siva a partir das paredes das fissuras.

ALTERAçÃO DOS GRANITOS EM REGIOES TROPICAIS

A literatura concernente ã alteração superficial
de rochas nas regiões quentes e únidas é vasta. Contudo, pa
ra os granitos, os trabalhos são escassos, pois, o fenô¡neno
de ferralitização (laterizaçã,o) acha-se geralnente associa
dos ãs rochas básicas, objeto de rnaior interesse aos autores,

Os trabalhos de FIARRI SoN (1934) na Guiné Britani
ca, GOLDICH (1938), CLAISSE (1953) na Cosra do Marfin,RUXTON
e BEER (1957) em Hong Kong, e sobretudo a tese nuito docu¡nen

tada de LENEUF (1959), igualnente na Costa do lr{arf in, são
os mais inportantes estudos conduzidos ern clina tropical .

MELFI (1967) em sua tese de doutoranento, rnuito contribuiu
pata a elucidação da alteração dos granitos en nosso c1ina.

Esquenaticanente, o perfil de aLteração c1ássico
se apresenta aqui desta rnaneira:

Acina da rocha fresca passa-se bruscanente para
um naterial pulverulento que perdeu sua coesão. A seguir, ã

nedida que a deconposição quÍnica dos feldspatos se intensi
fica, verifica-se pro gr.es s i vamente uma fornação nóve1 e p1ás
tica, na qual a textura da rocha primitiva se conselva, cons
tituinalo a "lithomarge" ou arena "p1ástica", segundo LELONG,

en oposição ãs arenas "arenosas" das regiões ternperadas. Lo
go que a alteração dos feldspatos estiver cornpleta e que a

arquitetura inicial do granito desaparecer, passa-se a urn nÍ
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ve1 chamado argila vermelha variegada, que é específica da

evolução laterÍtica. Os catacteres principais dessa forma

ção ern re1-ação às arenas de zonas temperadas são: a irnportân
cia da fração argilosa, essencialrnente caolinítica que u1

trapassa conunente 20 a 30%, e o desaparecinento total dos

feldspatos, quer sejarn calco-s6dicos ou potássicos ( perda
quase total ern NarO, CaO e KZO); ot únicos minerais prirn!
rios restantes são constituÍdos de quartzo rnais ou nenos fra
turado e pulverizado'

A alteração corresponde então, nessas condições,
a una hidrólise intensa, que degrada todos os ninerais do

granito e ern particular os feldspatos potássicos, de ¡nodo

que se termina nuna canada superficial que ten una cornposi

ção quÍnica total rnuito diferente daquela da rocha inicial .

O perfil de alteração é var j.áve1 con as condições

topográficas e a natureza da rocha rnatrí2. No lugar onde a

erosão não é ativa, a rocha se altera i.ntensainente, podendo

atingir profundidades superiores a 50 n. Ern regiões aciden
tadas os horizontes superiores podem ser remanej ados, e con

forrne a situação topográfica, ser cornpletamente eroilidos ou

apresentar uma espessura considerável- devido ao coluvionarnen

to. Sobre os donos graníticos, onde una grande parte da

água de chuva escorre, observa-se uma zona de alteração prg
gressiva de profundidade variáve1 podendo atingir alguns de

cÍmetros, recobertos por una crosta castanho anarelada. Ãs

vezes a superfície da rocha se destaca sob a forrna de esca

nas (alescanação). En resuno, nos terrenos mal drenados o

perfil de alteração ternina no nÍve1 inferior da canada freá
tica, aplesentando na base horizontes esverdeados.

A rocha intervén sobretudo pela sua basicidade.
Nas rochas básicas, a passagen da rocha matriz para a lateri
ta faz-se bruscamente, cono já havia notado LA.CROIX. No que

concerne aos granitos, de acordo con as anotações de CoLLIER
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(1961),pode-se dizer simplesmente que as crostas de altera
ção e as ¡nanchas do horizonte argiloso são rnenos vivas que

a rocha e mais pobtes ern rninerais ferronagnesianos; assin,
existern argilas lateríticas quase brancas.

o exane rnineral6gico evidencia que a prineira fa
se de alteração da rocha corresponde à fornação de fissuras
finas principalnente nos plagioclásios. Estes poden freqtlel
temente apresentaï u¡na intensificação c1a sericiti zação. Des

cobre-se jâ na ftação menor que dois nicrons um produto cag

linítico: netaholoi-sita e urn pouco de gibbsita.

A acentuação da alteração se deve a una extensão

da ¡nicrodivisão das nicroclinas e nesno do quartzo, nas so

bretudo ã intensificação da caolinização dos feldspatos ' sen

pre acompanhada da formação da gibbsita, e de geles anorfos

e ãs vezes de urn pouco de ilita' Deve-se atribuir a esta a1

teração o aspecto irregular adquiridos por esses feldspatos.

Todos os autores estão de acordo en afir¡nar que

as nicroclinas são mais resistentes que os plagioclásios. 0s

ninerais fe rronagnes i ano s se alteran e liberarn hidr6xidos
férricos, os quais poden nigrar nas rnicrofissuras das rochas,

na sua vizinhança, explicando assirn as rnanchas ferruginosas,
ãs vezes observada.s. Sonente o quartzo e a moscovita não

parecem a 1te ra-dos quinicamente.

As cÌostas coloridas que sucedern as zonas esbran

quiçadas nostran una alteração nais avançada. Encontra-se

a netahaloisita e a gibbsita' porén, os geles nais ricos en

ferro e a presença de goethita caracterizan este estado de

alteração.

Enfin a argila variegada caractetiza-se pela pre

sença naciça de caolinita acornpanhada de gibbsita e goethita

ç de ge1es, tanto nais abundantes guanto nais básica for 4
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rocha. A rnontmorilonita pocle forrnar-se dos granitos,os rnais

básicos ern condições de ná drenagern. Os nateriais residuais
são sernpre o quartzo, que constitui a maior parte das fra
ções grosseiras, e conforme a natureza da ¡ocha, a noscovita
e a ho rnb l enda .

A conparação da rocha sã com a argila variegada
(alteração caolinÍtica-gibbsÍtica) permite constatar, a1ém

dos ganhos de água e de oxigênio, perdas de una parte da sÍ
lica e da quase totalidade das quatro bases. As particulari
dades dessa alteração residen na solubili zação do qvartzo e

cla importância das perdas en potássio; entretanto, nos está
dios nais avançados da alteração, as taxas de potássio e mes

no de sódio poden aunentat. A orden ila ncbilidade relativa
cr€scente dós elenentos apresenta-se assin:

Si<K-Mg<Ca-Na

As relações noleculares SiOr/ Al.20, das frações
inferiores a ilois ¡nlcrons são pr6xirnos de dois tanto quanto

a rocha for leucocrãtic a.

Na argila vartegada, as taxas das frações inferig
res a dois ¡níc¡ons, mostran o elevado grau de alteração quí
nica atingida nessas regiões; porém, não dá mais que una es

tinativa incornpleta, pois o cornplexo de alteração não está
restringido sonente a essas frações.

Ern conclusão, as rochas graníticas encontradas en

presença de condições de hidr6lise linitada ou intensa - são

objeto de urna instalação relativanente fáci1 do fenôneno de

alteração climática. No entanto, as forrnações superficiais
que resultan não têm, conforrne o caso' as nesnas caracterís
ticas rnineralógicas: elas são grosseiras e constituÍdas es

sencialmente ile rninerais prinários resistentes (quartzo e

feldspato potássico) em zonas tenperadas' enquanto que nas



regiões intertropicais, elas são p1ásticas
nita devido ao desaparecinento rnaciço dos

A natureza dos produtos de alteração dos granitos,
portanto, parece estar ligada não s6 ao clima, cono ilepende

também de sua constituição rnineralõgica (porcentagen de bioti
ta, tipo de plagioclásio, etc.) e textura.

- 11-'

e ricas en caol i
feldspatos.
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CAPfTULO I

ESTUDO DO MEIO FfSICO

A região en estudo acha-se situada na parte centro-
leste do Estado de São Paulo, logo acina do trópico de Ca-

pric6rnio, estendendo-se entre os paralelos 23018' e 23olz'
S e os neridianos 47016' e 47009' w. (Figura 1).

Localiza-se na porção do Planalto Atlântico denoni-
nado por ALIIE I DA (1964) Serrania de São Roque, pr6xirno ao

contato con a Depressão Periférica.

MATO GROSSO

PA RA NA

-¡tO O 40 8o l2O l€o 2oO Kñæ

I

¿ MINAS GERAIS

I

Fig.I - MAPA DE SITUAçAO DA ÁREA ESTUDADA



Basicanente, as rochas existentes nos arredores da
toposseqtlência estudada constituem duas unidades litol6gi-
cas distintas: Intrusivas ácidas e ConÞlexo metan6rfico.

I.I - GEOLOGIA E PETROGRAFIA

As principais rochas que constituem o cornplexo neta
n6rfico são pred oninanternente gnãisses, micaxistos e filitos
subordinados.

Perfeitanente encaixados nas rochas netamórficas,
afloram corpos intrusivos ácidos, que na área estudada, cons
tituen os granitos.

A topossegtlência está situada sobre o granito de

Itu, que constitui un batólito alongado na direção NE/SW, ocu

pando una área de aproxirnadanente 200 krnz. irigura 2).

-13-

Corgos Groníticos

G¡upo Tuborõo

Metoßorfilos

Folhomentos Tronscorrentes

Folhomentos P rov orve is

N

I

" iÌ'i.: . \..-.]. _-ì] ii ,j '.'"""".:.1:" 
'-ìr¡î"\

.¡1/ r- - t r. + *\.* '\* * ],' ¡:iî; "t *ì

f ".i);::;:'

Fig.2- LOCALIZAçAO DO BATCjLTTO DE tTU (segundo Hosui etol, t969)

/' .: --;r./' 5f;"¡" .ruNoraí
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o bat6lito granítico de Itu 6 urn rnaciço circunscri-
to, irregular, discordante, p6s-cinenático e, de acordo com

sua ¡nineralogia, constitui un oligoclásio-granito ou un gra-
nito verdadeiro na acepção de l,lARMO (1967).

Graças ã sua pobreza ern ninerais rnáficos e seu alto
teor en feldspato potássico, pode ser classificado corno alas
quito MELFI (1967).

Quando fresco apresenta coloração rõsea, que the é

característica. As proporções nádias dos minerais constituin
tes foratn assin avaliados por HASUI (1969): 45å de ortoclá-
sio pertítico (às vezes sornando-se pequenas quantidades de

nicroclina) :, 2Soø ðe plagioclásio (An 15 a ZSe") , 25-302 de

quartzo, 1 a 5å de biotita, fluorita, apatita, titanita,nos-
covita, sericita, henatita, nagnetita, zircão, turnalina e

ruti 1o.

A textura á hipidiornórfica granular, onde os cris
tais nelhor fornados são os plagioclásios. As dinensões nais
conuns são: ortoclásio 4-10 nn, plagioclásio 1-4 nn, quartzo
2-5 nn. 0 arranjo dos cristais ó hornogêneo, sern - orientação
preferencial e corn raro destaque de fenocristais.

O ortoclásio 6 sernpre pertítico, desde a textula fi
na at6 a nesopertítica, onde o plagioclásio exibe geminação

polissint6tica. A geninação segunilo a lei de Carlsbad está

senpre presente nos feldspatos potássicos. Albita secundária

envolve grãos de plagioclásio ou apresenta-se em continuida-
de óptica con o plagioclásio dos cristais pertíticos. Zonea-

mento progressivo en plagioclásios foi observado algunas ve-

zes, inclusive em cristais incluídos por ortoclásio. Serici-
tização ocorre em grau variável, seja linitando-se ã parte
central do plagioclásio, seguindo certas lamelas de geninação

polissintética, seja aconpanhando a estrutura pertítica. He-

matita sob a forma de "poeira", ora dispersa nos cristais de



- 15-

ortoclásio, ora concentrada en planos de clivagern, ou nargi-
nando as estruturas pertíticas, 6 u¡n dos responsáveis pelo
to¡n aver¡nelhado do granito de Itu.

0s esforços supoÌtados pela rocha são evidenciados
pelos ninerais que sofreran transfornação: cristais de quart
zo e de plagioclásio exiben extinção ondulante com certa
freqtlênciai nota-se tanbém quartzo fraturado e rnoído, estes
bordejando cristais naiores ou dispersos, segundo planos de

fratura. A causa desse tectonisno de intensidade branda, se-
gundo IIASUI et aL (L969) , parece relacionar-se a falhanentos
muito posteriores ã ópoca orogênica, cono pot exenplo,as fe
thas transcorrentes de ltu, no linite S e SW do batólito, e

do Piraí onde ocorre o ribeirão do rnesrno nome.

O granito de ltu 6 considerado posterior ao grupo
AçunguÍ , sendo colocado no Precarnbriano Superior. Datações
radio¡nétricas realizadas pelo n6todo potássio-a¡gônio, evi -
denciam idades entre 500 e 560 nilhões de anos (CORDANI q

BTTTENCOURT, 1969) .

As áreas de ocor¡ência deste gtanito são caracteri-
zadas geralmente pelo aDarecimento de grandes e abundantes
¡natacões, forrnando verdadeitos "nares de pedras". Os "boul-
ders" tên oco¡rência generalizada, mas aDarecem con naior
concentração nas vertentes.

1.2 - s0Los

Sobre os granitos de Itu, ocorrem solos caracteríza
dos pela Conissão Nacional de So1os, em 1960, corno: Solos
Podzolizados con Cascalho (Pc). Esta unidade de napeanento ó

constituída por solos pouco pÌcfundos , ;noderadanente drenados,
com espessura em torno de 15 m, apresentando cascalhos ao
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longo do perfil, horizontes faciLnente separáveis tanto pela
cor cono pela textura, sendo aquela predoninante de colora-
ção bruno escura no horizonte A e vernelho anarelada no B.

De un nodo getaL, esta unidade de solos apresenta
as seguintes características morfolõgicas (CNS, 1960): ;

1 - A anplitude de variação da cor do horizonte A

parâ o B 6 de 5 a 7,5 unidades en natiz, 4 unidades ern valor
e 7 unidades en crona (valores extrenos) , o que indica que o

contraste na cor nos dois últinos horizontes á grande,enquan
to, entre o horizonte B e C esta variação 6 nenor, variando
apenas I ou 2 unidades em valor e croma;

2 - Transição clara entre os horizontes A e B e gra
dual entre B e C;

3 - Horizonte B de consistência dura quando seco,
firne e friável quando únido e plástica e pegajosa quando mo

thado;

4 - Obse¡va-se ern todo o perfil distribuição de cas

calhos de 3 a 5 nm de diãnet¡o. Seu teor á senpre superior
a 20e", sendo que esta concentração á naior no horizont" AZ,
onde pode atingir at6 52e" de cascalho;

5 - Fácil identificação de horizontes e subhorizon-
tes.

Cono parte de nosso trabalho de carnrro realizarnos urn

mapeanento de solos que cobre parte do rnaciço granítico e

suas vizinhanças (Figura 3).
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A região de ltu situa-se no contato de duas provÍn
cias geonorfológicas distintas: o Planalto Atlântico e a De

pressão Peri fárica.

Pesquisas detalhadas soble a geonorfologia e as
fornações superficiais da região ltu-Salto foran efetuadas
por I',IODENESI (1974). Este autot distingue 7 níveis topográ-
ficos em altitudes decrescentes, dos topos da Serra de lta-
guã ¡SSO n) atá as nais baixas colinas a Depressão Perif6ri
ca (550 rn). Dispostos em patanares sucessivos estão sepaÌa-
dos por ranpas fortes ou degraus. Esses nÍveis, quase pla-
nos (1-1,5?) inserem-se na rarnpa nais forte (2,5å) da super
fície pr6-oerrniana de DE II'IARTONE (1940), descrita e denoni-
nada por ATMEIDA (1964), superfície Itaguá.

Foran interpretados por IvIODENES I (1974) cono teste
nunhos de duas superfícies de erosão: SUPERFICIE PALEOGÊNI-

CA (níveis I e 2, correspondentes aos topos da Serra de lta
guá) e SUPERFÍCIE NEoGÊNICA (níveis 3, 4 e 5 corresponden-
tes aos divísores dos ¡ios principais). Ernbutidos nos vales
atuais ocorren dois aolananentos restritos (níveis 6 e 7).

0 perfil rnais elevado da toposseqtiência estudada
situa-se nun desdobrámento da superfície neogênica (níve1 4:

700 a 725 rn de altitucle). Foto 2

Uri aspecto típico da ârea estudada é a presença ge

neralizada de ¡natacões principalnente nas vertentes. Como

ta¡nb6¡n observou IÎODENES I (797 4) , os rnatacões ocorreln em me-

nor intensidade nos interflúvios e rnais raramente ainda nos

vales. Sua orientação reflete a direção preferencial dos

diaclasamentos (Nl{/SE)

1.3 - RELEVo

-18-



_ 19_

Os níveis estão fortenente dissecados pela drena_
gerni que se instalou segundo as linhas de fraqueza escavando
vales profundos estreitos e de vertentes nuito íngrenes. As
planícies aluviais são raras e quando ocorren são de Dequena
extens ão.

A orientação geral da rede de drenagern rnostra runos
preferenciais para NItr. O padrão de drenagen 6 ao nesno tenpo
paralelo e retangular. Resulta do paralelisrno dos principais
cursos d'água, ajustados aos principais falhanentos e das dj
Teções perpendiculares dos seus tÌibutários, controladas pot
diaclasanentos e fraturas de arranjo retangular.

No ¡nes¡no trabalho citado anteriormente foi efetuada
una tentativa de correlação entre os níveis e as fornações
superficiais. Depósitos correlativos dos processos erosivos
forarn encontrados apenas na SUPERFÍCIE NEOGÊNICA (bancada
ferruginosa). A naior parte dos niveis está recobetta por co
luviação extensiva relacionada a processos posteriores ã ela
boração dos aplainanentos. As únicas ocorrências de naterial
"in ó il.u¡' estão nas áreas graníticas corn matacões ainda dis-
postos segundo direções de diaclasanento e fraturas.

Cono obse¡varan QUEIROZ NETO fi MODENESI (1973) e

MODENESI (L974), depósitos de topo de nível e de vertenre di
ferem e¡n suas caracte¡ísticas -e perfis de solos. Os prinei-
ros são rnais esÞessos, nuito intenperizados, alguns corn e1e-
vado teor en ferro. Nesses rnateriais desenvolven-se solos
con horizontes B latossólicos: LE, LH, L\¡A. Os depósitos de
vertente são nenos espessos e intenperizados, dando origen a
perfis de solos menos evoluídos, com horizontes R texturais
(Pc).

Este ó o esouena geral de distribuição das forrna-
ções superficiais. Entretanto, podem ocorreÌ em situação de
topo de níve1, perfis rnenos evoluídos.
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Na toposseatlência analisada os perfis pertencern a
segunda categoÌia descrita acirna, inclusive o perfil l, ape-
sar de estar em situação de topo de nível.

t.4 - cLil'tA

Os agentes clináticos que realnente exercem papel
preponderante nos fenônenos intempéricos e pedogen6ticos são:
água e tenperatura.

A água infiltrada percola atrav6s da zona de aera-
ção e atinge o nível hidrostático, sendo tenporariamente re-
tida. O esvaziarnento destas reservas é lento, alinentando as
fontes e riachos

A tenpetatura intervérn, sobretudo, para ativat as

hidró1ises, au ientar a velocidade de solubilização dos nine-
rais e deslocar as reações de equilíbrio.

0s dados de ternperatura nédia do ar e da precipita-
ção pluviornótrica (Quadro 1 ) e o balanço hídrico (Figura 4)
da região de ltu (SP) oermitern classificar o clirna como per-
tencente ao tilio Cfa segundo a classificação de KOPPEN.

0 tipo Cfa 6 definido co¡no clirna nesotérnico ú¡nido
corn tenperatura do nês nais quente rnaior que ??oC e ð.o mês

nais frio abaixo de l.8oC e apresentando no nês nais seco rnais
de 30 n¡n de chuva.

0 balanço hídrico
fornece os s e ¡¡uintes dados

Precipitação
Ev apotr an sp i ra ç ão

- Excedente
Deficiênci a

deterrninado pe 1o

para o nunicípio

12 08 mn

potencial 981 run

255 ¡nrn

28 nn

IAC (Figura 4)
de ltu (SP).



PRECIpITAÇÃ0 (nn)

Janeiro Z4S

Fevereiro ZO4

Março loz
Abril 54

Maio 56

Junho 53

Julho 34

Agosto 33
Se te¡nb ro 46

Outubro LZO

Novenbro 104
Dezenbro l-S7

I'{ÉDIA ANUAL 1208

Quadro 1- Dados de tenperatura n6dia
pluvion6tricä do nunicípio
pelo Instituto Agronônico

_zL_

TEMPERAÎURA (OC)

Uma linitação do balanço hídrico de THORNTWAITE 6
ITATTER (1955) , á fixar a capacidade de suprirnento de água dis
ponível (CAD) no solo, ern 100 ou 125 nn de profundidade, ex-
cluindo o fator solo, que é un eficiente nodificador das con-
dições c1i¡náticas Dresentes. Este fato não pernite un conheci
nento adequado das características hídricas do perfil de solo
en profundidade, dificultando a interpretação do fenôneno da
areni zação.

?.3,5

23,7
23,r
2L,2
t8,5
t7 ,I
16 ,7
17,5
19 ,6
2r,0
22,t
27. ,4

20 ,s

precipi tação
fornecidos

trAc) .

Para conhecer as características hídricas do mate-
rial alterado, foi utilizado o método de deterrninação da rnar-
cha anual da água disponíve1 no solo por RANZANI (1970), apli
cado ao perfil nais profundo (perfil 3).

doareda
de Itu(SP)

de Carnpinas

Utilizando-se os dados da Quadro Z e do balanço hí-
drico (Figura 4) , foi possível estabelecer os níveis con ãgua
disponível e sen água disponíve1 (Figura S).



s f¡,rB0L0

At
Az

B1

Bz

R-
5

cl
cz

J
c+

5

c.
o

cz
c8

c9

D1

HORIZONTE
PROFUNDIDADE ESPES.(H)

(C¡n) ( Ctn)

0 - 15 15

15 - 4s 50

45 - 65 20

65 - 90 25

90 110 20

110 - 140 30

140 - 240 100

240 - 340 100

340 - 440 100

440 - 540 100

540 - 640 100

640 - 740 100

7 40 - 840 100

840 - 040 100

940 -1040 100

QUADRo z - cARAcrERfsrIcAS Hfnnrcns rlo IERFIL 3

0 ,33 atÍI.
Cc. å

14,11
18,1.5

20 ,36
21 ,05
Zl) ,66
20 ,96
2r ,43
2I ,73
22,85
20 ,22
20 ,L0
19 ,14
20 ,93
17,65
11 . B4

Cc. = Capaciclade de Campo

ll .mu = Ilnidade de l"{urchamento

A. D. = Ãgua Disnoníve1

15 atn.
lJ.nu S

7 1A

rt ,67
13,03
17 0)

9,68
6 ,59
4 ,67
s,7L
5 ,81
4 ,92
7 ,70
5 ,00
5,28
4,60
3 ,22

A.I].

6 ,82 1 ,75
6,48 t,77
7 ,33 1 ,59
8 ,13 L,46

10,96 1,46
14,37 I,42
t6,76 1,40
t6,02 1,35
L7 ,04 | ,47
r.s,30 1,61
t2 ,40 1,66
14 ,r4 1 ,59
15,65 1,60
13,05 r,74

8 ,62 Z ,22

Da. h

1,78
3,43
2 ,33
z ,96
3 ,20
6 ,L2

23 ,46
2r,62
25,04
24 ,63
20,58
22 ,48
25,04
22,70
19,L3

c. A.11.

11,93
11,43
11,65
11 ,84
16 ,00
20 ,40
23 ,46
2L ,62
25,04
24 ,63
20,58
22 ,48
25,04
22,70
19 ,13

l{ = Espessura do Horizonte Consiclerado
h = Canada de Ãgua

Da. = Densiclade Aparente I
N)
tJ
I
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FiO,4- MARCHA ANUAL DA PRECIPITAçÁO C ON EVAPOTRANSPINAÇÄO- POTENCÍAL SEGUNDO TORNTHWAITE E MATHER DA ESTACAO
DE ITU, LATITUDE 23O16. LONGITUDE 47"17', ALTITUDE 645 M
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0bserva-se na Figura 5,que na profundidade superior
a 3800 ¡nrn, que marca apr oxirnadamente o limite superior da zo
na de arenização, o perfil apresenta água disoonível durante
o ano todo, ernbora deficiências ocortan ern superfície nos rne

ses ¡nais secos.

r.5 - vEGETAçÃ0

A vegetação original da área, preservada ern alguns
locais, é constituída pela floresta latifoliada tropical se-
nidecíilua. Essa fornação vegetal caracteriza-se por perder
parcialrnente as folhas na estação seca, Þrovavelrnente pela
baixa retenção de água que os Solos Podzolizados con Casca-
lho apresentam em virtude , taLvez, da sua textura arenosa. Â

floresta é cornposta de árvores de altura rnáclia entre 2A-25n,
entre as quais se destacarn a peroba (Alpidotpenna ápl, pau
d'a1ho (GaLLe¿ia gottozemal , figueira branca lFíeut doLiania,
Manf.l, pal¡nitos (Eutenpia e.duLi^ ) etc. Urna das característí
cas desta floresta nos Solos Podzolizados con Cascalho, é a

ausência de ¡nuitas espécies de palrnáceas.

A área, atualmente,apresenta-se en grande oarte co-
berta por pastagens naturais de capin gordura llÁ¿linit ninu-
ti6LorL0.l e por culturas perenes destacando-se o caf6 lCoddea
anabica, Ll .



CAPTTULO I I

MATERIAIS E METODOS

II.1 - MATERIAIS

II.1.I - CARACTERIZAçÃO GERAL OA TOPOSSEQT'ÊNCIA

COLETA DE AT1O S TRA S

A toposseqüência escolhida ó co¡noosta de S perfis
de alteração nunerados de I a 5 desde o topo at6 ã base,
confor¡ne mostra a Figura 6.

0 perfil 3 está Localizado no prineiro cotte da es
trada que serve de acesso ã Fazenda Coqueiro, ligando esta a

rodovia Ïtu-Jundiaí (altura do kn 99). A coleta das anos-
tras de todos os horizontes deste perfil foi feita nos mo1-
des usuais, ou seja, pelo nenos 50 cn do naterial exposto
foi el.i¡ninado e en seguida coletaram-se as anostras na per-
te central de cada horizonte. Nos níveis correspondentes à

arena, isto 6, nos horizontes C1 e C, do nerfil t: ar, CZ,

C, e CO do perfil 2 e C, aR1 do perfil 3,a anostragem foi
feita de 1 e¡n I netro. Pata a descrição e coleta dos denais
perfis foran abertas trinchei¡as de aproxinadarnente 2,00 x
1,50 n de abertura por 2,00 n de profundidade. As amostras
situadas abaixo de 2,00 n nestes perfis fora¡n coletadas com

o auxílio de un trado.

En todos os perfis tentou-se atingir a rocha origi
nal , o que nern senpre foi possível. Observações de canpo
evidenciaran que o granito sohre o qual a toposseqt!ência se,

-26-



Foto I - Vista geral da área estudada; En prineiro pLano estã situada
objeto clo presente trabaLho

a toposeqtlência,
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desenvolveu é relativanente honogêneo, de rnodo a justificar
a coleta do naterial original e¡n urn único local , na base do
perfil 3.

tt.2 - HÉT0D0S

Para efeito de un nelhoÌ entendinento, a exposição
dos nétodos enpregados obedecerá a seguinte divisão: l.f6to-
dos de Laboratório e ltl6todos de Trabalho de Escritório.

TT.2.7 . 14ÉTODOS DE LABORATÚRTO

II.2.1.1 - MÉTODOS FfSICOS

A - Anã.Lise g?anuLomâtz.í ca

Aproxinadanente 2 kg de anostra da Þarte' central
de cada horizonte forarn trazidos do canpo e deixados secar
ao ar por aproxirnadanente 48 horas. F,n seguida as anostras
foran esboroadas, passadas ern Deneiras de 2 nnn e pesadas,
obtendo-se assirn a porcentagern da fração rnaior oue 2 nn(cas
calho).

Na anostra nenor oue 2 mn foran deterninadas as
porcentagens de areia grossa, areia fina, silte e argila,
(escala de ATTERBERG), e recalculadas levando-se en conta a
porcentagen de cascalho, Trataratn-se 25 grarnas da T.F.S.A.
(Terra fina seca ao ar) corn 2 grarnas de pirofosfato de s6-
dio e 50 nl de água destiLada, deixando dispersar por 12 ho
ras. Em seguicla foran agitadas por 20 ¡ninutos a 12 000 r p n
e passadâs' por peneira de 0,2 rnrn, de terrnin ando- s e assim a
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areia grossa. As frações silte e argila foram deterninadas por
pipetagern obedecendo ã lei de Stock. A fração areia fina foi
deterninada por diferença.

Nos horizontes superficiais procedeu-se ã elininação
da nateria orgânica utilizando o rnétodo de ANDERS0N(1963). (Trq
tamento da anostra com hipoclorito de sódio, pH 9,5, centrifu-
gação do sobrenadante e lavagens sucessivas con água destilada).

B - Densidade apanente (Da)

O n6todo utilizado para a deter¡ninação da densidade
aparente foi o da parafina. Três torrões de aproxinadanente 50

gratnas foram coletados de cada horizonte do perfil- e levados
ao laboratório. Aos torrões anarrou-se um fio fino para a nume

ração das anostras. Em seguida cada torrão foi irnperneabiliza-
do con 3 banhos de parafina a 80oC. Deixou-se esfriar e deter-
minou-se o peso do torrão + fio + etiqueta + parafina. En se-
guida pesou-se o torrão inerso en água. Feito isto rompeu-se o

torrão e uma parte da amostra foi pesada com a unidade do cam-
po e seca na estufa a 105-110oC.

Para a determinação da densidade aparente usou-se
fórnuIa:

P,, P, P. - D('t I'3) - t*r#l

Pf = Peso do fio de cobre

Pet = Peso da etiqueta
P. = Peso do torrão úmido + Pesor queta

daP=
tPr - (Pf * Pet)Ì . 

ä

do fio + Peso da eti-

t..
.f

a( ''. .t-.

r.j
a.
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P7 = Peso do torrãoúmido + Peso do fio + peso da eti-- queta + Peso da parafina

P3 = O"ro do-torrão + Peso do fio + peso da etiqueta+ Peso da parafina inersos en ãgua

P¿ = Peso de parte da anostra ú¡nida do centro do tor' rao

Pq = Peso da amostra retira{a do centro do torrão se- ca na estufa a 105-110"C

0,8= Densidade da parafina

1 = Dens iclade da água

C - Deneídade real (Dr)

O n6todo utili zado para a deter¡ninação da densidade
real foi o do álcool etítico. Foram pesadas 20,000 gramas
de terra fina seca em estufa (105-110oC) e colocadas num ba-
Lão volum6trico (50 nl) e adicionados 25 nl de ãlcool etíli-
co. Após esperar rz horas conpletou-se o volurne obtendo-se
dessa maneira o volune da amostra. A densidade real foi obti
da dividindo o peso da amostra (20,000 grarnas) pel.o volu¡ne
encontrado.

A porosidade foi deterninada usando a f6rnula:

sendo:
P = porosidade
Da = densidade aparente
Dr = densidade real

Pg= (1 -f;fl 1oo

D - Capacidade de Carnpo (Ce %)

Para deterninar a capacidade de campo utilizatam-se
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as tácnicas de RIcIilRDS enpregando para tal o aparelho placa
de Richards (Pressure Plate fabricação soil Moisture esui-
pment Co, pressão náxi.na de 1 Bar) .

A pressão emnregada foi cl-e 0,33 atmosferas.

E - Umídade de I'lurehamento (Um%)

cas de

charcls

Nesta. cteterninação tanb6m foram empregadas as t-6cn-i
RïCFIAP.I)S e o aparelho uti.lizada foi: l,{e¡nbrana <le Ri-
("1'.lern!rrane") - fahricação Soil Moisture equipnent- Co.

L pressão ennregada foi. <le 15 atnosfera.s.

dade

Ãgrra

Objetirran<lo uma maior caracteriz.ação da potenciali-
d.e á.grra no ne::fil <1o solo efetrraran-se os cálcrrlos de

Disponfvel {/\.f}); Cana<Ta. de água (h) e Capaci<lade de
þi-sponírrel. lCAn). Para tanto, utilizaran-se fõrnrrlas gueÃgrta

rela.ci ona.n t-ensões . espessrlra cle horizont-e e densi.dade apa-
rente. Por exer¡nlo:

AD=Cc-tfm

,__ADxDaxH
'i 

-ÏT'î---_
cAD =$, x 1o0

onde:
AD

Cc

tIm

h

Da

H

.Ãgua disponírrel
Capacidade d.e Canpo

Llni.rlacle de l.furchamento

Camada. de água

Densi dacle Aparente
Espessura do horj zonte considerado



tT..2.t.2 - UÉTODOS QUfUTCOS

pH ern HZO

pH ern KCl

C arb ono

Ni tr ogên i o

- dete.rminado atrav6s ile potenciônetro em sus-
pensão de TFSA con água na relação = I : 2,5

- deterninado potenciometr icamente ern suspensão
de TFSA corn cloreto de potássio 1N, pll 7, na
relação I :, 2,5

- deterrninado por oxidação únida pelo dicronato
de potássio e titulação do excesso de dicroma
to por iodornetria (CATANI e.t aL I9S5).

- Il6todo sernini cr oanal ít ico : digestão de solo
con sulfato de rrotássio e óxido nercúrico e

ácido sulfúrico, destilação ccrn hidróxido de

só'dio, recebendo o arnoníaco en ácido bórico e

titulação corn ácido sulfúrico padrão
- extração corn ácido nítrico 0,05 N deterrnina-

ção pelo EDTA en pH 12 usando como indicador
Calcon. (GIORIA øt aL 1964)

- extração com ácido nítrico 0,G5 N deter¡nina-
ção nelo EDTA en pH 10 usando cemo indicador
eriocrono negro T. o teor de naga6sio foi ob-
tido subtraindo desta deterninação o teor de

cálcio (GLoRIA et a.L t964)
- extração con ácido nítrico 0,0 l'i e deternina-

ção por fotornetria de chama (MUNHOZ, 1957)

- calculada através da sorna dos teores de ca**

* l,fg 
* + K+ + Na+

- deterninado atrav6s da extração com acetato
de cálcio 1N, pH 7 e titulação con NaoH 0,02
N (CATANI et aL t95S)

- extração con cloreto de potássio 1N e titula
ção do excesso con hidróxido de sódio 0,10 N

Cátcio
" tr oc áve 1"

Irfa gnés i o
"troc áve 1"

Potássio e
Sódio "tro-
cáve 1"
So¡na ile
Bases (S)

Hidrogênio
"trocãve 1"

A1u¡nÍnio
"t¡ocáve 1"



Capacidade de Troca de Cátions
"ca1culada" (CTC)

Capacidade de Troc4 de Cátions -
"Deterninada" (CTC )

fndice de Saturação de Bases(V)-

c
¡f6 x 100

ANÃLISE QUfI,rrcA ToTAL

Pela análise quínica total da rocha fresca e seus
produtos de alteração, dosaran-se os seguintes 6xidos: Si0r,
AlZ0g, FerOr, FeO , TiO, , }{nO, l..,fgo , CaO, NarO, KzO, PZOS ,HZO+

Hzo-'
Para a dosagern desses 6xidos segue-se a seguinte

narcha anal ít i ca :
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calculada sornando S + H+ +

A1***

deterninada por extração con
acetato de cálcio e titula-
ção por EDTA 0,01 M

obtido pela equação:

a) fusão co¡n carbonato de s6dio para a deterninação
gravin6trica da sílica no resíduo. No extlato fora¡n determi-
nados: alunínio (volumetria) , fe¡ro total (colorinetria),cál
cio e nagnésio (absorção atômica) , fósforo e nanganês (co1o-
rirnetria).

b) fusão corn carbonato de sódio para a deterninação
do titânio separadarnente (colorirnetria).

c) fluorização (HF * HNO3 + HCl) para a dosagen

s6dio e potássio (fotornetria de charnà).

d) fluorização (HF + NH4VOS) para a dosagen de

(colorirnetria).

de

FeO
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e) detetninação de água total pelo nétodo de pen-
field.

f) água higrosc6pica (HrO-) a 105-ttOoC.

DOSAGEM ÐOS AMORFOS

0s produtos arnorfos foran dosados segundo a técnica
de SËGACEI{ (1968). Ta1 técnica está baseada no fato de que
os produtos anorfos são mais rapidanente atacados o.ue os pLo
dutos cristalizados. As amostras (TFSA) foran colocadas oito
vezes em contato co¡n HC1(8 N) durante 30' e NaOH (0,5 N) du-
rante 5', alternadamente. Ap6s cada tratanento, foi dosado o

silício, o ferro, e o alurnínio, colorinetricanente.

Os principais aparelhos utilizados na Análise Quíni
ca fora¡n: Espectrofotônetro Beckman DB; Aparelho de Absorção
Atônica Perkim-Elner 303; Fotônetto de Charna Collenan Jr.;ne
didor de pH lrletrhon (neter E 396 B); nicrodigestor Kjeldhal.

II.2.1.3 - MÉÎODOS MINERALõGICOS

A - Difração aos raios-X

0 equipanento utilizado foi um PHII,iIPS (NORELCO),

que trabalhou con tubo de cobre e anticátodo de níquel con

2 O¡nV e 15nA de potência.

As amostras representativas de cada horizonte foran
reduzidas a p6 e passadas en peneira de 100 neshes. Ern segui
da foran sub¡netidas ã difração aos raios-X.

Urna pasta da fração argila obtida da análise granu-
1o¡n6trica foi esfregada en urna 1âmina de vidro com auxí1io
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de u¡na espátu1a, para se obter a orientação preferencial das
partícu1as.

WARSHALL

minerais.

0

I
diagnóstico dos minerais foi feito de
ROY (1961), baseando-se no espaçanento

Relação dos ninerais encontrados con
seus 3 valores de d, distância inter

planar mais intensa

lli ner a I
Biotita
Clor i ta
Feldspato K

P lagr oc Ias 1o

Quart zo

Caulinita
Gibbsita

lli stância
10,10
14,00

6 ,26
4,03
3 ,34
7 ,20
4,85

B - Anã.Lise tátníea difez,encíaL

A análise t6rnica diferencial foi feita con auxílio
de un aparelho de registro autonático da RIGAKU que traba-
thou con taxa de aquecirnento de 10oc,/rnin e velocidade do pa
pel 2,5 nn/nin. O forno atinge 1200oC. Corno cornparador foi
usada a alunina calcinada que 6 una substância inerte atê
110 00c .

0 mátoalo preconizado por DIXON (1966) par^a a Análi-
se T6rnica Diferencial , não revela bons resultados quando se
trata de deterninar o uant i tativamente pequenas porcentagens
de argilo-ninerais na anostra integral do solo. Arnostra in-
tegral do solo significa o solo cono uln todo, ou seja todas
4s frações granulonótricas.

interplanar
3,36
4,68
â. ?c,

3 ,66
4 ,26
3,56
À a1

ac or clo com

basal dos

o

z ,6s
3,50
2,16
3,22
T,82
2,33
2 .39
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A porcentagen de argila 6 prooorcional à área do pi-
co endotérnico evidenciado entre 550 e 650oC e isto linita
ainda nais o nótodo quando se quet. deterninar a porcentagen
de caolinita en anostTas ricas en quattzo. A 520oC há una ou-
tra reação endot6rnica devido ã passagen do quartzo o para B,
nascarando dessa forna as porcentagens da caolinite.

A análise Tórnica Diferencial foi efetivada apenas
na fração argíLa con o intuíto de confirmar os tipos argilo-
ninerais presentes be¡n co¡no estinar os teores relativos dos
anorfos.

C - AnãL¿se tãrnica pond.eraL

0 objetivo deste nátodo foi o de auxiliar na análise
nineralógica quantitativa dos horizontes de alteração do gra-
nito. A análise nineralógica quantitativa propriamente dita
foi feita usando-se o cá1cu1o normativo, descrito ¡nais adian-
te.

Foi possível , por esses ¡notivos, conplovar os teores
dos argilo-minerais encontrados, con os obtidos a partir do

cálculo norrnativo "

A ter¡nobalança é o aparelho nais indicado para a ob-
tenção dos dados de caolinita no material estudado. Na inpos-
sibilidade da util.ização da ternobalança para todas as amos

tras, fez-se una improvisação deste aparelho utilizando-se
una nufla e urna balanÇa analítica de precisão.

Para a obtenção dos teores dos argilo-ninerais pol
esse outro ¡nótodo termoponderal baseou-se nos seguintes dados:
a gibbsita (A12O3.3HrO) possuí 34,,6Ie" de água e a caolinita

414(Si4Ol¡) (OH), um teor de 13,96 en água e ta¡nbérn que a gib-
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bsita perde sua água de constituição no intervalo de tenpera
tura de 220-35OoC e a caolinita entre 350 e 650oC.

Em função desses dados procedeu-se da seguinte na-
neira: ern urn cadinho de porcelana calcinada, de aproximada*
nente 3 granas, colocou-se 1,0000 g da anostra total de cada
horizonte isenta de ¡natéria orgânica. Ern seguida forarn Leva-
dos para a nufla e aquecidos desde 20 a 220oC num intet\¡a1o
de tenpo de 2:30 h, retirados e colocados em dessecador pal
30 ninutos. A operação foi repetida para os intervalos ele

2ZO-350 e 350-650oC.

À diferença de peso da anostra, graças ã perda de

água entre 220 e 350oC. equivale ã porcentagern de gibbsita
(30 g de água corresponde a 100 g de gibbsita).

A perda de neso entre 350 e 650oC equivale ã por-
centagen de caolinita (1.4,69 g d.e água corresponde a 100 g

de caolinita).

0s dados obtidos pela ter¡nobalança e pelo nétodo iq
provisado fora.rn semelhantes. (Figura 44).

D - Mieyoseopía õptica

A microscopia óptica, utii.izando 1uz transnitída.
foi aplicada no estudo de seções delgadas da rocha nos dj-fe-
rentes estádios de al-tetação e tambérn na caracterização nine
ral6gica e :nicrornorfol.ógica dos diferentes hori-zontes cio sc-
1o.

Para a confecção das l.âninas dos horizontes do so-
1o, forarn necessárias t6cn j-cas ad j.cionais , com a final-ida.de
de tornar coerente o rnateri.al- e ser leninedc.
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Anostras en forna de cilindro de ap roxinadarnente 4

cn de diânetro por 6 c¡n de altura, orientadas e reÞresentati
vas de todos os horizontes do perfil 3, foran inpregnadas
co¡n acrílico, de acordo com a netodologia descrita rror CAM-

POS ¿¿ aL (1973). Foi usada a resina acrílica IIIN.NVBRA (no-
nônero do netilnetacrilato) e cono catalizador e clarifica-
dór o per6xido de benzoí1a e ácido tricloroac6tico, respecti
vanente.

Desta maneira conseguiram-se 1âninas delgadas para
estudo ao microsc6pio óptico, tanto do solo cono da arena.

Neste ¡nesno cilindro confeccionararn-se seções poli-
das oara o estudo na nicrossonda eletrônica.

E - Mícvoecopia elettônica

A nicroscopia eletrônica foi feita com a finalidade
de constatar a presença da haloisita e o g::au de cristalini-
dade dos argilo-ninerais.

As arnostras forarn dispersas entre lâminas de vidro
corn solução concentrada de hidr6xido de a¡nônio e e¡n seguida
diluída en água destilada até a dispersão adequada (PIII/ENTEL'1961).

Foi depositada co¡n urna pipeta u¡na gota da dispersão sobre a

tela usual para nicroscopia eletrônica recoberta con pelícu-
1a suporte de parlo?io e apõs L0 rninutos retirou-se corn Þa-
pel de filtro o líquido depositado. Ap6s a secagen ao ar, as

amostras foran analisadas ao rnicrosc6pio eletrônico de trans
¡nissão JEOL JEM 50-B corn tensão aceleradora de 40.000 volts
do Instituto de Geociências da USP. As rnicrografias elet::ôni
cas fo¡am obtidas corn aunento de 4.000 vezes e arnpliaclas fo-
tografica¡nente até 29.000 vezes.
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F - Mictossonda eletrôniea

A nicrossonda eletrônica utilizada foi a de nodêlo
EIúX-SM, da Applied Research Laboratories. As condições de
instrunentação usadas forarn as seguintes: potencial de acele
ração 15 kV, corrente de arnostra 0,0S-0,10 8, tempo de inte-
gração nos contadores 10" e diânet¡o do feixe eletrônico 1 a
20u. As condições de anál-ise foran ajustadas para elininar
qualquer perda de K e Na por volatização. Como padrões foran
utilizados: periclásio, biotita, albita, ortoclásio, quattzo
e granada.

Utilizaran-se 4 arnostras tepTesentativas de todo
perfil 3 para analisar o feldspato potássico, plagioclásio
biotita, nais os seus produtos de alteração.

Inicial¡nente forarn analisados o K, A1 e Na, respec-
tivanente nos cristais ADP, ADP e RAP, para os três ¡ninerais
e seus produtos de alteração.

Posterior¡nente,nos mesmos pontos, foram analisados
o Fe, Si e lr{g respectivanente nos cristais LiF, ADP e RAP.

As seções polidas utilizadas para a microssonda ele
trônica forarn confeccionadas a pattit das arnostras inpregna-
das corn acrílico. As seções foram cobertas con una fina pe1í
cula de vapor de carbono, produzido por um netalizador a vá-
cuo .

Tf ,2,2 - MÉTODOS DE TRABALHO DE ESCRITÚRTO

tr-.2.2. I - cÁLcul,os

o

e

Foran efetivados vários cá1cu1os corn a finatidade
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de auxiliar a interpretação dos resultados obtidos das análi
ses física e quírnica e de prooorcionar a deterrninação da com

poslçao nlneralogl ca.

A - CâLeuLô no"nat¿oo

A partir da análise o.uínica total e con auxílio do

cálculo nor¡nativo, pode-se deterrninar a porcentagem de pla-
gioclásio, feldspato potássico, quattzo e conparar as porcen

tagens de caolinita e gibbsita obtidas pela análise terÍlopon
deral.

Suoõe-se que todo o sódio encontlado na análise quí
nica total esteja presente na composição quínica do plagio-
clásio (Nar0.A1r0r.6SiO2) .

Para a deterrninação da porcentagern de plagioclãsio
en cada horizonte, basta dividir o teor de 6xido de s6dio(1)
encontrado na anáLise nineral6gica pelo peso rnolecular (62).
En seguida nultiplica-se o valor encontrado (1) pelo pelo no

lecular do nineral. Subtrai-se do teor total do 6xido de a1u

nínio o valor equivalente ao encontrado para o NarO (1). Do

teoÌ total de SiO, subtrai-se 6 vezes o valor (1). Isto por-
que a relação nolecular do plagioclásio 6 1:1:6.

Supõe-se , igualrnente, que

na análise química tota]- faz par1Le

feldspato potássico . 
(ortoclásio e

6SiO2.

Procecleu-se da rnesna forrna enpregada para o plagio-
clásio. Depois. de efetuados os cálcu1os para o feldspato po-

tássico. restará una certa porcentagen de SiO, e A1t0r.

Cono já se deterninou previamente a porcentagen de caolinita

todo o potássio presente
da cornp os i ção c¡uínica do

microclina) - KZO.A1Z03.
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e gibbsita, todo o alu¡nínio e parte da sí1ica serão consurni-
dos para a fornação destes ar gi lo-ninerai s . Toda a sílica
restante entra na conoosição do quartzo, oue desta ¡naneira 6
calculado por diferença. A porcentagen de gibbsita e caolini
ta foran tanbóm confirnadas pelo cálculo nornativo.

Pode-se sunor que quase o total do nagnásio deterni
nado esteja presente na conposição da biotita.

0 levantanento de dados analíticos rnostrou que a

nagnésia contribui con valores girando eln torno de 7o." do to-
tal de 6xidos presentes na biotita. Con auxílio desses d.ados
pode-se ter urn valor aproxinado do teo¡ de biotita no nate-
riaL alterado.

B - cãLeulo isooolunátrico

O estudo quantitativo da evolução dos constituintes
de u¡na rocha no decorrer do intenperisno node ser feito por
diversos ¡nétodos geoquírnicos.

O n6todo isovolunótrico á o mais indicado quando a

estrutura da rocha 6 conservada nos ho¡izontes de alteracão,

Este ¡nótodo aplicado pela prineira vez por ldOHR,ci-
tado por BONIFAS (1959), supõe oue a alteração não modifica
o volune de urn rnaterial rochoso, !!ìas sua densidade aparentc.

C - Cá.LeuLo isoalunínio

Cono a estrutura da rocha inicial não 6 rnantida nos
horizontes superiores dos perfis estudados , fêz-se necessá-
Tio efetuar o cál.culo isoalumínj.o para complementar os estu"



dos sobre o

analisados.
conportanento dinânico dos

Ki 6 igual ã relação rnolar entre a porcentagen
pesos de SiOZ na forma conbinada e o 6xido de alunfnio.

O - Câ,LeuLo do K¿

412O3

O Ki pernite comparar dois ou mais horizontes de um

perfil ou dois perfis entre si.

- 43-

principais elementos

O valor de Ki abaixo de 1,8 indica a presença de

drõxido de alu¡nínio livre e valores entre 1,8 e 2,0 indica
presença de minerais do grupo da caolinita. Valores acina
2 indican a presença de ninerais do tipo Zzl-

Ki=
SiOZt (conbinado)

O Kr 6 iguat ã relação
óxido de silício e a dos õxidos

E - Cã,LeuLo do Kn

x 1,7

molar entre
de alunínio

sio
¿̂

6t
Kr=

hi
a

d.e

A1^O- Fe^0-¿J ¿ J+-
L02 160

a

e

porcentagen do
ferro f6rrico.
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F - poRcEt'tTAeEM DE ALTERAÇÃO (TAXA Dî ALTERAçîO,PEDRO
_t964 )

Este cálculo que nos pernite rnedir a perda de nate-
rial 6 baseado na seguinte fór¡nu1a:

Kr do rnateri al alterado
å alteração = (100 -

Kr da rocha sã
)x100



CAPfTULO I I I

CARACTERfSTICAS MoRF0L0GICAS t FfSrC0-QUIMICAS
DOS PERFIS TSTUDADOS

ÏÏI.1 - GENERALTDADES

0 perfil 1, en posição de toDo, ocupa a Darte cen-
tral de un patarnar bastante aplainado, de algunas centenas
de netros de diânetro. Esse rratanar, liga-se ã zona ¡nais ele
vada, a E-SE, Dor uma escarpa nuito suave (<3e" de declivida-
de). Apresenta-se quase cono un pronontório, corn sensíveis
rupturas de declive nas bordas (W, M{ e Sltr) e passa a encos-
tas de declividade acentuada.

Na parte centTal não apresenta natacões, e estes
ocorrern nas bordas e sobretudo nas encostas. [Foto 2).
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0 perfil 2, situa-se nun Datamar de dimensões bem

nenores, que prolonga-se para NW a partir do anterior, porérn

en situação toDográfica nais baixa. (Foto 3).

3e
eo

Na encosta deste patanar fora¡n retiÎados os perfis
4. O prineiro corresponde a u¡na posição ile meia encosta
segundo, já no sopó. (Fotos 4 e 5).

0 perfil 5 encontra-se en posição de fundo de va1e,
en seqllência aos anteriores.

Dessa naneira, os perfis 2, 3, 4 e S encontran-se
nurna sequência o.uase retilínea, do topo at6 o fundo do vale.
(.Foto 1 e Figura 6).
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Na abertura das trincheiras dos perfis 1 e 2, e com
parativanente ao barranco do perfil 3, foran encontrados in-
dícios de que a carnada de alteração 6 menos espessa. As ob-
servações nas trincheiras fora¡n conplementadas em arnbos os
casos por tradagen. O ¡nanuseio do trado, e as anostras por.
ele retiradas, individualizan o naterial rnenos alterado a
cerca de 3,0 a 3,5 n de profundidade.

O perfil 1 está em zona de pastos, com cariirn gordu-
ra I'M¿LinLa ninutidLozal , por6n ao qt¡e tudo indica, foi ante
riornente una flores ta.

0 perfil 2 situa-se no linite entre pastos e a cul-
tura de caf6, onde se instala o perfil 3.

0s perfis 4 e 5, <1e sop6 estão sob Þasios de capim
gordura. Na á¡ea do oerfil 5 tanb6¡n foram nlantadas bananei-
ras.

A posição topográfica dos perfis e seu revestiinento
atual poden justificar a menot espessura do hori.zcnte A do
perfil 2,constituindo urna zoîa de exportação de ;na,terial por
erosão. Já o perfil 3, tambén em situação de exportação, re-
ceberia ao rnesno tenpo, rnateriais das posições nais elevadas,
podendo então apresentar o horizonte superficial corn rnaior
espessura.

0 perfi I 4 indica estar en zona de acurnulação ,.1e

nateriais trazidos por erosão e apresenta sucessão de co1ú-
vios.

0s dois perfis de sopó, 4 e 5 acharn-se en posíção
topográfica que acarreta rnodificações sensíveis na drenagern
interna. Co¡n efeito, na ápoca da coleta de anostras, a trin-
cheira do perfil 5 apresentava-se cheia de água at6 cerca
de 50 cn da parte superficial . Para a coleta, foi retirada a

água, porén logo após voltou a inundar noyanente, indicando
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Foto 2 - Local
de coleta do
perfil L. Topo

da superfície
de 750 n (ní-
ve1 4).

Foto 3 - Local
de coletta do
perfil 2. Po-

sição de decl!
ve suave, com

inúrneros mata

cões graníticos.

Foto 4 - Corte
na estrada on-
de foi coleta-
do o perfil 3.
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Foto 5 - Arena-
granítica que

caracteriza a

parte inferior
do perfll 3.

Foto6:Partebâ
sal do perfil 3

onde nta-se o ní-
tido contato en-
tre'a superfície ,

ða rocha original
e o arena.
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ser esse a posição do lençoI naquela ocasíão.

O frmdo do perfil 4 achava-se tambán enxarcado, in-
dicando neior profundidade do lençol em relação ao caso ante
rior.

As outras tríncheiras não apresentam a mesna cârâc-
terfstica. No entanto, no norento da abertura da trincheira
do perfil 1, foi possível observar que o teot de unidade au-
nentava sensivelnente en profundidade. Esse fato não foi ob-
servado na trincheira do perfil 2.

*

O perfil 3, por ter sido coletado em corte da estra
da, não pernitíu a mesna observação.

As observações de canpo permiten supor díferenças
asensíveis nes condições de drenagen dos perfis. Os de fund.o

de vale e sopé da encosta apresentam respectivanente drena-
gen nuito lenta (imperfeita) e drenagem lenta (rnoderada).

Os perfis de encosta e topo apresentam drenagem nor
mal, porám nais lenta no de topo.

. Essas condições de drenagem, adicionadas ãs ações

erosivas, poderão e:çlicar certas diferenças entre os perfis.
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III. 2 - CARACTERÍSTICAS T.IORFOI,óGICAS

A1

Perfil 
.1 

'

0 - 15 cm - cor cinzento "t"ora 
(10Y R LlL, únida);teI

tura arenosa; estrutura maciça que se desfaz em

subangular grande; esqueletos abundantes; porg
sidade grande e abundante; consistência: (seca)^
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solta, (únida) so1ta, (nolhada) não plástica e

não pegajosa; transição clara, ondulada; ativi-
dade biológica: rninhocas, forrnigas; raízes fi-
nas e abundantes.

Ãz 15 - 35 cn - cor bruna (10Y R 5/3, únida); textura are-
nosa; estrutura naciça; esqueletos abundantes,
porosidade grande e abundante; consistência (se
ca) ligeirarnente dura, (ú¡nida) solta; transição
abrupta on<lulada; atividade biol6gica: ninhocas
e formigas ; raízes finas abundantes; ca¡nada de

seixos de quartzo e quartzito, arredondados de

aproxirnad arnente 2 cn de diânetro.

35 - 50 crn - cor vermelho anarelada (5Y R 5/6,únida)corn
presença de pequenos pontos brancos; textuta
areno barrenta; estrutura subangular, naciça,na
tural; esqueleto cotnun; porosidade rnódia pouca;
consistôncia (seca) ligeiranente dura, (rnolhada)
ligeiranente pegajosa e ligeiranente plástica;
transição abTupta levenente ondulada; nosqueanen
to pouco pequeno; cerosidlde pouca (5Y R 5/6) ;

atividade biológica: ¡ninhocas e forrnigas ; raí-
zes finas; o horizonte se apresenta com grandes
rachaduras.

B1

Bz 50 -105 cn - cor ver¡nelho arnarelada (5Y R 5,/8 ú¡nida) ;

textura cascalhenta; estrutura subangular, pe-
quena, fraca; esqueleto comum; porosidade rn6dia
pouca; consistência (seca) dura, (nolhada) 1i-
geiramente plástica, ligeiranente pegajosa;tran
sição p1ana, gradual I mosqueamento pouco, peque

no; cerosidade noderada, conum (cor 5Y R 5,/6);
atividade biológica: formigas ; raízes finas,pou
cas.
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831 105 - 120 cn - cor vernelho anarelada (5Y R 5/6, ú¡ni¿a)

textura argiLosa cascalhenta; estrutura rnaciça;
esq,ueleto conun; porosidade nédia, cornurn;consis
tência (seca) ligeirarnente dura; (nolhada) 1i-
geirarnente p1ástica, ligeiranente pegajosa;tran
sição c1ara, ondulada; rnosqueamento pouco, pe-
queno; cerosidade fraca, cono ( cor 5Y R 5/8);
atividade biol6gica:forrniga ;raízes finas, pou-

cas.

B3Z I2O - 190+cn - cor vernelho a¡narelada (5Y R 4/6, únida);
textura argilosa cascalhenta; estrutura naciça,
esqueleto comun; porosidade n6dia, conutn; con-
sistência (seca) ligeiranente dura, (nolhada)
ligeirarnente p1ástica, ligeiranente pegajosa;
transição plana ond .1ada; cerosidade pouca;ati
vidade biológica: forniga¡ raízes finas, nuito
poucas.

ct 190 - 250 cn - Tradagen

250-310+cn-Tradagerncz

Perfil 2

At 0 - 12 cn - cor cinzento nuito escura (5Y R 3/1 se-
ca); textura ateno cascalhenta; estlutura na-
ciça; esoueleto abundante; norosidade grande,
comum, natural; consistência (seca) so1ta,
(únida) solta, (nolhada) não plástica e não

pegajosa; transição c1ara, plana; atividade
biológica: ninhocas, formigas; raízes finas,
abundantes.
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cn - cor bruno avetrnelhado escura (5Y R 3,/3

seca), textura areno cascalhenta I estrutura rna-

ciça; eso.ueletos abundantes ; porosidade grande,
conun, natural; consistência (seca) solta, (úrni-
da) solta, (nolhada) não plástica e não pegajo-
sa; transição gradual , ondulada; atividade bio-
lógica: rninhocas e foÌnigas I raízes finas e

abundante s .

cn - cor bruno avernelhada (5Y R 4/4, seca);tex
tura argilosa cascalhenta; estrutura subangular
þeouena fraca; esqueleto abundante; porosidade
grande, conun,natural; consistência (seca) ma-

cia, (únida) nuito friáve1, (nolhada) ligeira-
nente p1ástica, ligeiraTnente pegajosa; transi-
ção clara, ondulada; atividade biol6gica: formi
gas ; raízes finas, poucas.

cm - cor bruna a bruno escura (7,5Y R 4/4 seca);
textura argilosa cascalhenta; estrutura subangu

1ar, ¡rec-uena, fraca; esc¡ueletcs conuns; porosi-
clade granrle, comum, natural; consistência (se-
ca) 1-igeira¡nente dura, (únida) friáve1, (nolha-
da) ligeiranente plástica, ligeiranente oegajo-
sa; transição gradual , ondulada; nosqueanento
pouco a conun; cerosidade fraca, descontínua;
atividade biol6gica; forrnigas ; raízes finas,nui
to noucas.

crn - cor bruna forte(7,sY R 5/6 a S/8 seca);tex
tura areno argilosa cascalhenta; estrutura naci

ça; esqueletos coÍìuns ; porosidade grande,coJnun,

natural; consistência (seca) solta; transição
gradual , ondulada; nosquearnento conun,pequeno a
n6dio ; cerosidade fraca, descontínua.

!

25

B1 Z5- 40

Bz 40- 65

83 65- 80
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C, 80 - 130 cn - cor bruna forte (7,5Y R 5/6 seca);texturaI
areno argilosa cascalhenta I estrutura naciça;
esoueletos conuns; consistência (seca) solta;
porosidade glande, comun, natu¡a1; mosquealnen-

to abundante.

CZ 130 - 200 cn - Tradagen

Ca 200 - 230 cn - Tradagen

C4 230 - 290+ cn - Tradagen

Perfil 3

At 0:15 cn - cor cinzento escura (5Y R 4/1 únida); tex-
tura areno cascalhenta ; estTutula naciça;esque-
letos abundantes; porosidade grande, comum;con-

sistência (seca) soIta, (únida) friáve1; transi-
ção c1ara, plana; atividade biol6gica: ¡ninhocas;

raízes finas abundantes.

crn - cor verrnelho anarelada (5Y R 5/8 únida) ;tex
tura areno cascalhenta; estrutula naciça;esquele
to abundante; porosidade grande' comurn; consis-
tência (seca) solta, (úrnída) friáve1 ; transição
gradual , ondulada; atividade biol6gica: ninho-
cas; raízes finas abundantes.

cm - cor bruna a bruno forte (7,5Y R 5/S únida) I

textura areno argilosa cascalhenta; estlutura
naciça; esoueleto conun; porosidade grande, co-

rnurn; consistência (seca) so1ta, (ú¡nida) friáve1 ;

transição cLara, ondulada; nosqueanento pouco

pequeno; cerosidade fraca, descontínual ativida
de biológica: forniga.

Az 15- 4s

Bl. 45 - 65
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cn - cor vernelho anarelada (SY R 5/6 únida) ;

textura areno argilosa cascalhenta; estrutura
naciça; esqueleto conun; porosidade grande, co
nun; consistência (seca) soLta, (úrnida) friá-
ve1 ; transição difusa, ondulada; rnosqueanento
pequeno, conum; cerosidade fraca, descontínua;
raízes finas , muito poucas.

cn - cor amarelo avernelhada (5Y R 6/6 úrnida);
textura areno argilosa cascalhenta: estrutura
naciça; esqueleto comun; porosidade grande, co
nun; consistência (seca) so1ta, (úmida) s01ta.

83 90 - 110

ct 110 - 140 cm - cor amarelo avernelhada (5Y R 6/7 únida)
textura cascalhenta; estrutula naci ça.

140 - 240 cm- cor amarelo avernelhada (5Y R 7/6 úrnida)
textura cascalhenta; estrutura rnac i ca .

cz

Ca 240 - 340 cn- cor anarelo avernelhada (5Y R 6/8 únida)
textura cascalhenta; estrutura naciça.

c4 340 - 440 crn- cor anarelo aver¡nelhada (5Y R 6/7 únida)
textura cascalhenta; estrutura naciça.

440 - 540 cn - cor anarelo averrnelhada (5Y R 7,/5 únida)
textura cascalhenta; estrutura rnaciça.

cs

C6 540 - 640 cm - cor anarel.o averrnelhada (7,5Y R 6/8 úmi-
da); textura cascalhenta; estTutura maciça.

Cj 640 - 740 cn - cor bruno clara (7,5Y R 6,/4 únida); textu
Ta cascalhenta; estrutura rnaciça.

Cg 740 - 840 cm - cor anarelo averrnelhada (5Y R 6/6 únida) ;

- textura cascalhenta; estrutura naciça.



_55_.

840 - 940 cn - cor ârnarelo avernelhada (5Y R 6/5 ú¡nida) ;

textura cascalhenta ; estrutura naciça.

940 cn - Rocha desagregada

Rocha parcialnente elterada

Rocha fresca

Perfil 4

c9

Rt

Rz

D,t3

Colúvio 0-13 cn - cor bruna (7,5Y R 5/4 únida); textura are
no barrenta: estrutura maciça que se clesfaz en
subangular, fraca; esqueleto pouco; porosidade
nádia, conutn; consistôncia (seca) so1ta, (úni-
da) so1ta, (nolhada) pouco plástica, pouco pe-
gajosa; transição abrupta plana;atividade bio-
lógica: ninhocas i raízes finas abundantes; ca-
nais de insetos e ninhocas.

cm - cor bruno amarelado escura (10Y R 3,5/4
únida) ; textura arenosa; estrutura naciça que

se desfaz en subangular fraca i esqueleto abun-
dante; porosidade n6dia a pequena , cornurn, abun-
dante; consistência (únida) friáve1 , (rnolhada)

não plástica, não pegajosa; transição clara,
plana; atividade biológica: ¡ninhocas; raízes
finas abundantes; canais de insetos e minhocas.

c¡n - cor bruno escura (10Y R 3,5,/3 únida),tex-
tura areno barrenta; estrutura rnaciça fraca
gue se desfaz en subangular n6dia; esqueleto
cornum; porosidade nádia a pequena,cornu¡n abun-
dante: consistência (úmida) nuito friáve1, (no-
thada) não plástica, levemente pegajosa;transi
ção clara,plana;atividade biológica:minhocas ;,
raízes finas abundantes; canais de insetos e

rninhocas.

II All 13-21

rr AL| zL-32
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III A1 32-43 cn - cor bruno acinzentado nuito escura (10Y R
3/2 únida) I textura arenosa; estrutura naciça,
fraca que se desfaz en subangular, nédia;esque
leto conurn a abundante con presença de carvão
vegetal; porosidade mádia a ¡Jrande,comu¡n abun-
dante; consistência (úmida) muito friáve1, (rno-

thada) não plástica e levernente pegajosa;tran-
sição c1ara, levenente ondulada; atividade
biol6gica: ninhocas, raízes finas e abundantes;
canais de insetos e rninhocas.

III AZI 45-60 cn - cor bruno forte (7,5Y R 5/6 únida); textu
Ta arenosa; estrutura naciça ,fraca que se des-

' faz en subangular, nádia; esqueleto cornun,abun

dante I porositlade n6dia a grande corn canais
abundantes; consistência (únida) ¡nuito friáve1,
(rnolhada) não p1ãstica, levenente pegajosa;tran
sição ondul ada , cla ra ; ceros idade aDenas nos po-
ros e canais de ani¡nais, pouca(cor 10Y R a/a);
atividade biol6gica: minhocas i raîzes finas co

rnun s ; canai.s de insetos e rninhocas.

III AZZ 60-115 cn - cor bruno anarelada a b¡uno forte(8,5Y R

5/6); textura arenosa; estTutura naciça, nuito
fraca oue se desfaz en subangular,nódia;esque-
Ieto abundante ;poros idade n6dia a fina conun;
consistência(seca) dura, (úrnida) friárre1, (no-
thada) não o1ástica, não pegajosa; transição
ondulada abrupta; atividade biológica: ausente;
raízes finas e poucas.

III BZ 115-155 cn - cor bruno forte (7,5Y R 5/8 únidaJ; tex-
tura areno barrenta; estTutura naciça que se

desfaz ern subangular grossa; esclueleto conutn

a abundante; porosidade ¡nédia a pouca; consis-
tência(seca) dura, (únida) friaíe1, (nolhada) 

.' 
levernente plástica,pouco pegajosa; transição
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clara e ondulada; cerosidade abundante e contí-
nua recobrindo poros e agregados (cor 7,5Y R

4/4); raízes finas raras.

cn - cor ver¡celho arnarelada (7,5Y R 5,5/8 úni-
da) na parte supêrior do horizonte e bruno for-
te (7,5Y R 5/8 únida) na parte inferior; textu-
ra areno barrenta; estrutuÌa naciça coerente;es
queleto conun; porosidade n6dia, nuito pouca;
consi-stência (rnolhada) levenente p1ástica, pou-
co pegajosa; cerosidade cornurn recobrindo fres-
tas; cor (7,5Y R  /a); A parte inferior deste
horizonte possui naior quantidade de feldspatos.

ttt r, 155-200

Att

Perfil 5

crn - cor bruna a bruno escura (10Y R 4/3 únida) ;

textura arenosa; estTutura subangular,fraca es-
queleto abundante ; porosidade conun ,pequena ; con

sistência (úmida) so1ta, (molhada) ligeiranente
p1ástica, ligeiranente pegajosa; transição cla-
ra, plana ; raízes abundantes.

cn - cor bruno escura (10Y R 3,/3 úmida); textu-
ra areno bar¡enta que se desfaz en subangular,
fraca ; esc¡.ueleto abundante ; porosiclade cornurn,

pequena; consistência (seca) rnaci-a, (molhada)

não plástica, não pegajosa; transição gradual,
ondulada; atividade biol6gica: ausente :raízes
abundantes.

cn - cor bruno anarelada (10Y R 5,/6 únida) ;

te)'tura areno barrenta; estrutura rnaciça que se

ðesfaz ern subangular,rnuito fraca, média a peoue

na; esqueleto abundante;porosidade n6dia conutn;

consistência (úmida) ¡nacia, (nolhada) não plást!
ca,não pegajosa;transição gradual plana; raízes
finas cornuns.

Ãrz 23

23 50
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crn - cor arnarelo brunada (10Y R 6/6 únida); tex
tura areno barrenta; estTutura naciça que se
desfaz en subangular, nuito fraca, nédia a pe-
q.uena; esqueleto abundante; porosidade n6dia;
consistência (¡nothada) não plástica e não pega-
josa; transição gradual plana; nosqueanento pou
co, pequenas ¡nanchas irregulares (cor 7,5 R

5/6) ;atividade biol6gica: ausente; raízes fi-
nas e comuns concentrando-se a 80 cn de profun-
didade.

80

BGl 80 - 125 cn - cor anarela (10Y R 7/6 molhada); textura
areno argiLosa; estTutura maciça; esqueleto co-
rnurn, porosidade n6dia; consistência (únida) 1i-
geiranente pegajosa, nanchas verrnelhas(5Y R 5/6)
ligeiranente pegajosa, ligeirarnente p1ástica,
nosqueamento difuso e abundante; cerosidade au-
sente; atividade biológica quase ausente;raízes
poucas.

BGz

Gt 125 - 150 cn - cor bruno clara (7,5Y R 6/a ú¡nida) ; textu-
ra areno argilosa; estrutura naciça; esqueleto
conurn; consistência (noLhada) p1ástica, pegajo-
sa; atividade biol6gica: ausente; raízes poucas.

bolsas ðe 20 a 30 cm dno inte¡ior de BG,

cor bruno forte (7 ,5Y R 5,/ó úni.da) ;

GZ 150 - 175+crn - cor bruno clara (7,5Y R 6/4 úniâa); textu-
ra areno argilosa; estrutura naciça; esqueleto
conun; consistência (nolhada) plástica, pegajo-
sa; atividade biológica: ausente; raízes poucas.

III-3- Características Física e Quínica
As características física e quínica achan-se re-
presentadas nos Quadlos 3, 4 e 5 e Figuras 6 a 31.
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Nesta pa¡te serão fornecidos os dados obtidos no
decorrer da pesquisa e discutidos, sob os pontos de vista ni
neralógico e químico, os resultados oriundos dos estudos efe
tuados. No que se refere ã nineralogia, serão abordados 

"tpectos que dizen respeito ao co¡nportamento dos ninerais prirná
rios face aos processos de alteração e gênese dos ¡ninerais se
cundários. Quirnicarnente, será analisado o co¡npottanento d.inâ
mico dos principais elenentos, evidenciado pelos cálculos iso
volu¡nétrico e isoalumÍnio.

CAPlTULO I

ASPECTOS MTNERALÕGICOS

I.I . COHPORTAHENTO DOS }1 INERAIS PRIfiÃRIOS

Os ninerais prinários,que constituem o granito de
Itu, poden seguir diferentes ca¡ninhos no curso da alteração.
Analisare¡nos neste capítulo as nodificações rnais irnportantes
que afetan o quartzo, feldspatos e nicas, no decorrer da me

t eori zação .

De u¡na ¡naneira geral , existern poucos artigos que

se dedican ao estudo do quartzo, pelo fato deste nineral ser
considerado altamente estáveI nas condições encontradas na su
perfÍcie da Terra.

A utilização de técnicas analíticas modernas, tais
çono a nicroscopia eletrônica de varredura e rnicrossonila ele

T.1.1 - ALTERAçÃO DO QUARTZO
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trônica ressaltan que o quartzo pode, no decorrer dos proces
sos internp6ricos, sofrer tTansfornações por vezes importan
tes.

Trabalhos recentes colocara¡n en evidência a exis
tência de una fina pe1Ícula amorfa na periferia dos grãos de

quartzo. Apesar de certos autores considerarem sua formação
Iigada a fenôrnenos físicos ile atrito, sen o des envol virnento
necessário de processos quínicos Ce solubili zação, sabernos

que tais pelícu1as poden se fornar sen quê t'aja a atuação de

forças de atrito. MILLoT 6 FAUK (1971) e FAUK (1973) colo
caran em evidência ern seus estudos a intportante solubiliza
ção que o quartzo pode sofrer en regiões tropicais.

Na realiclade, a solubilidade do quartzo é freada
ou nesno inpedida nos processos superficiais graças ã prote

ção fornecicla pelas pe1ícu1as ferruginosas que se desenvol
ven ao reilor de seus cristais e, tanbán, pelo fato de as .soluções

alterantes apresentarem quase sempre teores,en sí1ica dissol
vida, superiores ao linite de solubilidade do qlrartzo (6ppn).

Este linite náxino é rapidarnente atingido nas

águas de percolação que se concentram no lençol freático. Es

ta água saturada en sílica em contato con os grãos de quart
zo ten un poder de dissolução extremanente baixo. Nos hori
zontes situados acirna e abaixo do 1enço1, as águas ile perco

lação, não se encontrando saturadas em sí1ica em relação ã so

lubilidade ilo quartzo, poden. pronover uma alteração rnais rápi
ôa e eflcaz de seus cristai-s.

NOVIKOFF (1_974i,estudando a alteração do quartzo,

af i¡ma que a existência de película de sí1ica amorfa na su

perfÍcie do grão facilita o seu ataque pelos agentes de ne

teori z aç ão .

Considerações de caráter geral podem ser ressalta
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das no que diz respeito ã alteração do quartzo no granito de

Itu.

0 estudo das lâninas delgadas de todos os horizon
tes do perfil 3 pernite-nos afirrnar que o quartzo estâ sen
pre presente na forma de cristais línpidos, sem alteração quí

rnica evidente desde a rocha fresca até o nÍvel C' eue col
responde ã parte superior da arena. Una possíve1 interpreta
ção para tal fato pode ser explicada pela constante umida
de que o perfil possui a partir de 3,8 n de profundidacle. É

bastante provável que as soluções percolantes já tenham atin
gido o linite náxino de solubilidade em sílica a partir de

C. en direção ã rocha, irnpedindo desta forma que haja a alte
ração quínica do quartzo. As únicas nodificações vi.síveis,
que ocorren em seus cristais nestes horizontes inferiores,
são as rnicrofissuras que se desenvolvem e evoluen para o to
po do perfil, resultando na dininuição do tananho dos grãos
(Foto 7). As análises efetuadas pela rnicrossonda eletrôni
ca indivi du alizaram o ferro e o potássio cono os maiores
responsáveis pelo preenchinento das fissuras. A partir de

Cr, ern direção ao topo do perfil, as fissuras aumentan b":
tante de espessura e se achan preenchidas por rnateriais de

diferentes naturezas. A cor¡osão do quartzo começa a se fa
zer presente atingindo o máxirno no horizonte A, (Foto 7).

O Quadro 6, correspondente ã análise .rnineralógica
quantitativa dos cinco perfis estudados, nostra que o quartzo
sofre ao longo da topossequênci-a inportante variação no seLi

teor relativo.

O perfil 1, por estar situado na parte mais eleva
da da topossequência estudada, 6 aquele que nos horizontes
superficiais apresenta um teor relativo em quartzo rnaior que

aqueles localizados na meia encosta e sopé. O Quadro U rnox

tra que nas partes rnais elevadas o teor en quartzo é da or
den de 80%, passando a 70e" na meia encosta e 60% no sopé. Es
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te teoT relativamente rnais alto nas partes mais elevadas es

tá, se¡n dúvida algurna, ¡elacionado a urna acurnulação residual,
atestando sua estabilidade nos processos superficiais,

T,7.2 - ALTERAÇÃO DOS FELDSPATOS

Os feldspatos são os ninerais rnais freqllentes do
granito de Itu, perfazendo aproximadanente 60% do total da

rocha, sendo 35å de feldspato potássico (ortoclásio) e 25s"

en plagioclãsio (albita-o1igoclásio) .

Podemos dizer que os minerais secundários presen
tes na arena e solo, são fornados exclusivamente a partir da
alteração dos feldspatos. Sua meteorização pode ser explicq
da pela troca verificada entre os cátions liberados de seus
retículos, por ions H* d.as soluções. Ta1 troca é acornpanha
cla de uma deforrnação da rede cristalina d.ando condições ã

passagen dos ânions ern solução. Esta passagern é regulada pe
1o pH e a concentração iônica das soluções.

L.2.1 - ALTERAçÃO ÐOS PLAGTOCLÂSrOS

Os p1agi.oc1ásios são os ninerais cuja alteração é

a rnais notável no curso da evolução das rochas graníticas.
Eles tenden a desagregar-se e transforrnar-se logo nos primei
ros estádios de alteração, levando a rocha a uma perda de

coesão. Esta desagregação se tTadvz por un crescimento pro
gressivo do sisterna de rnicrofraturas, que tendem a se alar
gar ã nedida que progride a alteração. Essas modificações
físicas estão intinanente relacionadas con as transformações
quÍrnicas. As ações conjuntas de nicrodivisão dos plagioclá
sios e a sua consequente hidratação conduzern ao aparecirnento
de fácies cavernosas nuito freqtlentes nas arenas graníticas.

Os processos que intervên nas principais neoforma

ções, segundo SEDDOH (1973) podem ser assin representados:
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alteração por inportação de elenentos: brunifica
ção (Fe, Mg), sericitização (K);

alteração decorrente principalrnente ale uma elirni
nação parcial ou total de elenentos (Si, Na e Ca)

en certos pontos do feldspato; é o caso da g6ng
se de caolinita e gibbsita epitáxica sobre os

cristais de feldspatos.

Ern muitos casos,
tos dão-se conj untamente.
exenplo, a inportação de K

e Ca.

0s resultaCos obtidos dos estudos de difração de

raios X, ATD, nicroscopia óptica e ¡nicrossonda eletrônica ef9
tuados sobre ¡ninerais isolad.os e en lâninas delgadas perniti
rarn reconhecer dois tipos principais de alteração dos plagio
c1ásios do granito de ltu: alteração dos plagioclásios en

gibbsita e alteração dos plagioclásios en caolinita, seja di
retanente, seja através de uma fase anorfa.

As análises aos raios X, efetuadas em cristais ex

traídos da rocha fresca, exibian apenas reflexões a ó,39 R e

6,27 R, caracterÍsticas dos plagioclásios, indicando que não

se produziu nenhuma neoforrnação significativa de îatvreza
hidl.otermal . No entanto, ao nicroscópio 6ptico notan-se so

bre grãos frescos pequenos pontos brilhantes anìarelados, sob

nÍcois cruzados, relacionados ã sericita. Existen
basicanente duas hipóteses sobre a origem ilas sericitas. Un

grupo de autores acredita que a sericitì.zação é urna etapa

obrigatória da alteração neteórica das arenas ! ao passo que

outro grupo afirna que a sericita é urn produto de retrodiagê
nese profunda das rochas.

exportação e inportação de elernen
Ao curso da sericitização, por
se co¡nbina com eliminação de Na

No granito de Itu existern evidências que nos levan
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a acreditar ser a sericita fruto de retrodiagênese da rocha,
provocada por processos end6genos de pequena nonta.

A análise t6rnica diferencial não 6 bastante sensí
vel para detectar ínf i¡nas quantiCades de sericita, o que va
le dizer que, as curvas obtióas se traduzem por uma reta sem
nanifestações significativas, tanto endot6rnicas como exotér
nicas. (Figura 34) .

Os resultados obtidos da análise por microssonda
eletrônica,en grãos frescos, confirnaran as proporções rela
tivas dos 6xidos forrnadores do nineral.

Discutire¡nos a seguir as duas vias principais
alteração dos plagioclásios.

A - ALteração dos pLag¿oclãsios em gíbbsita

A aná1ise difratonétrica aos raios X, efetuadas ern

grãos isolados extraídos clas rochas e nateriais e¡n vias de a1

teração e reduzidos a p6, evidencia picos a 4,S5 R e

4,37 R característicos da gibbsita. É ben prováve1 que toda
a gibbsita presente no naterial alterado tenha sido formada
exclusivanente a partir do plagioclásio. (Figura 32).

A análise térnica diferencial 6 sensÍve1 pära
tectar pequenas quantidades de minerais gibbsíticos.
terrnogramas indican urn pico endotérnico a 2900 C nais ou

nos acentuado segundo a quantidade de argila presente.

0 estudo por microscopia óptica de 1âninas delga
das nos vários ho¡izontes pernitiu constatar que nos primei
ros estádios de alteîação, a gibbsita lirnita-se a zonas
puntuais no mineral prinário Nos horizontes su

de

de

0s

n9
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Foto 7 - Foto¡ni crogr afi a do horizonte A1 (perfil 3). Nota-se
. a intensa fragmentação do quartzo. Nícois paralelos.

Aumento 40 X.
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Foto I - Fotomicrografia do horizonte Cn (perfil 3). plagio
clásio em vias de alteração. Observa-se a presença
de naterial anorfo(cores escuras) ocupando suas fra
turas e clivagens.Nícois paralelos.Aumento 40 X.
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periores, onde a alteração é nais acentuada, ten tendência de

se concentrar nos planos das nicrofissuras.

Uma das limitações da microscopia óptica, para o

estudo das alterações, é não pernitir tratar com segurança

as neofor¡nações que ocorren no interior do cristal ,tornando-
-se necessário, portanto, o uso de anã1ises quírnicas quanti
tativas puntuais.

Os resultados obtidos a partir da rnicrossonda ele
trônica colocou en evidência o alto teor en A1rO, nestes pon

tos esparsos do feldspato, caracterizando quirnicamente a for
rnação epltáxica da gibbsita sobre c¡istais pouco alterados
de plagioclás ios.

B - ALteração dos pLagioeLâ.sios em caolínita

Os plagioclásios do granito de Itu alteran-se nais
conunente ern caolinita através de uma fase amorfa.

A rnicroscopia óptica nos nostrou que logo nos pri
rneiros estádios da rneteorização do granito, os plagioclásios
passam a exibir ao longo de suas fraturas, ou clivagens, un

material de preenchimento isót¡opo, corn comportamento amorfo

(Foto 8). Ã rnedida que a alteração progri-de, estes geles

passan a ocupar urn rnaior volume dos plagioclásios, evoluindo
finalmente no sentido de pernitiren no seu seio a fornação

de cristalitos de ninerais do grupo da caolinita,perfeitarnen
te caracterizados aos raios X e ATD'
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Os plagioclásios, sobretudo na arena, podern ainda
conservar sua forna característica, rnas acham-se quÍnica e

estluturalnente transfornados em minerais do grupo da caoli
nita. Tal fato explica a alta porcentagem de argilo-ninerais
no material de alteração, en contraste con seu baixo teor em

ar giI a.

0 Quadro 7 mostra que os plagioclásios, já nos

primeiros estádios de alteração (nos horizontes arenizados),
sofrern urna brusca redução quantitativa, desaparecendo quase

que por completo nos horizontes superíores em todos os pel
fis analisados.

Conparando os resultados, nota-se que o perfil 3 é

o que apTesenta no solo un teor nenos elevado ern placioclásio.
O teor calculado em 28"'" na rocha fresca passa abruptanente pa

ra 5% na arena e a l% no solo. Os denais perfis possuen ci
fras mais elevadas de plagioclásio en vias de alteração, tan
to na arena como no solo (3 a 5e"), evidenciando, contudo,sua
baixa estabilidade. Tal fato pode ser explicado levando-se
ern consideração a drenagem e o posicionanento dos perfis no

relevo.

Os perfis I e 2, localizados nas partes rnais eleva
das da toposseqtlência, são aqueles que, mesmo apresentando

condições de drenagern perfeita e que deveriarn, poltanto'apre
sentar-se rnais intensamente alterados, possuen pequena espes

sura da carnada arenisada ligadas a efeitos de drenagem, que

retiTan as canadas rnai.s superiores do perfil e os coloca nas

partes nais baixas da topos s eqtlênci a, formando os horizontes
coluvionares, 0 perfil 3, localizado na parte n6dia da to
posseqtlência, possui caracterÍsticas de drenagern idêntica
aos anteriores, sendo contudo, rnais espessa a canada arenisa

da. Os perfis 4 e 5 são os rnais profundos ' Iocalizando-se,
contudo, nuna região de drenagen irnperfeita'

A interpretação que poderia ser dada corn relaçao ao
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0,79 O,rO 2,36 LOl O,12 O,06 0,01 0¡r8 0,0¡ 0,18 2,93 98,0¡





_85:

ciais os cristais são bastante friáveis, desagregando-se ne:
mo sob una ligeira pressão exercida pelos dedos.

SEDDOH (1973) , estudando feldspatos frescos e alte-
rados ao nicrosc6pio eletrônico de varredura, nostrou que são
realnente as nodificações físicas que predoninan na alteração
dos feldspatos potássicos, que no entanio, são extrernamente
lentas.

O estudo de lâminas delgadas do perfil- 3 evidencia,
quanto ao aspecto, duas etapas principais de alteração dos
feldspatos potássicos. A prineira, urna alteração incipiente
do nineral , porén pernanecen<io o cristal sern sinais de decom

posição. A segunda 6 caracterizada pelo des envo lvirnento de

una fase pulverulenta, que tanto pode ocupar a periferia do

nineral como o cristal todo. Nos prineiros estádios de alte
ração são visíveis as fissuras sinuosas e espassadas, clue apa

recem recortando os planos de clivagen. Elas se apresentan
vazias ou revestidas por un f ilrne de óxido de ferro. Ã nedi
da que a alteração se acentua, a superfície do mineral torna-
-se ligeiranente pulverulenta, mostrando ãs vezes finas nan
chas acastanhadas de 6xido cle ferro.

Nos estádios nais avançados de a1-teração pode ser
constatado que, paralelanente ãs nicrofissuras, desenvolvern-
-se fendas nais largas que recortam os cristais. Nesses ver
dadeiros çanaliculos que atravessan ninerais, observa-se un
produto castanho arnarelado orientado segundo as paredes das

fissuras. Estes preenchinentos provenientes dos rninerais v!
zinhos rnais frágeis e do cornplexo de alteração, inicialrnente
caracterizados cono anorfos, evoluem e dão origen ãs argilas.

Nenhuna nodificação j-nportante nas propriedades 69

ticas intervám nos feldspatos potássi-cos, no curso cla altera
ção.

Os resultados obtidos perrniten concluir que a a1tè



Foto 9 - Fotonicrografia do horizonte Bt (Perfil 3)
pato alterado. lr{anchas de material anorfo
sua face, êD nítida relação com os pLanos

vagem. Nícois cruzados. Aumento 40 X.
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. Felds
ocupa¡n

de cli-

Foto 10 - Fotomicrografia
Nícois cruzados

exibindo detalhe da foto anterior.
. Aumento L50 X.



30 25 20 15 rO 5 3

Fig.gz-Anólises difrotométricos de feldspotos frescos e olie-
rodos extroídos dos vdrios horizontes do perfil s.
PL= Plogiocl<ísio - FK= Feldspoto Pot<íssico - CA= Coolinito.
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ração dos felilspatos potássicos processa-se de ¡naneira aná1o

ga ã dos plagioclásios, diferindo sonente no que diz respeito
ã velocidade de alteração e inexistência de evolução direta
en gibbsita. Em resuno, os feldspatos potássicos evoluem pg

ra caolinita através de una fase arnorfa.

1.3 - ALTERAçÃO DAS l,IICAS TRIOCTAÉDRlCAS

O estudo do comporta¡nento das ¡nicas, face ã inter
venção dos processos internp6ricos, foi levado a efeito nas fra

ções isoladas dos diversos níveis do perfil 3. os ninerais
separados forarn subnetidos ao exarne de raios X e ATD.

Paralela¡nente ao estudo de rninerais isolados, forarn

examinadas tanbén 1âninas delgadas, pernitindo dessa forna a

caracterização das vias de alteração das nicas trioctaétlricas '

Na rocha
rnent e clori tizada,
sobre os ¡nine rai s

t".ö um diagrana
14 A, aconpanhada

Na rocha inalteracla e nos prirneiros estádios de aL

teração, a biotita cloritizada encontra-se sob a forna de agre

gados, onde o aspecto plac6ide, característicos ¿las micas, 6

pouco nítLdo. Ao curso da neteorização a cor pleta azuLada

das nicas cl0ritizadas vai se tornando castanho averrnelhada

na arena e palha no so1o. ALén da rnudança na cor do nineral '

outro fato que pode set notado a olho desarrnado é a individua

lização das placas constituintes dos nine'rais , iâ na pr6pria

arena.

os picos referentes ã clorita, que na rocha fresca

inicial a biotita já se encontra intensa-
tanto que a difração aos raios X, realizada

nicáceos isolados do granito de Itu' apresen

catacte'rizaclo por urna forte "reflexão" a

de u¡na pouco intensa a r0 R.



cl

c3

30 25 20 t5 to
Fig.ss-An<ílises difrotométricos de micos
rodos extroídos nos vcírios horizontes do
Bl= Biotito - CL= Clorito - CA= Coolinito

cs

c8

53
frescos e oltero

perfil s.
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são os nais intensos, desaparecem por conpleto no rnaterial
arenizado, enquanto que se desenvolven as reflexões a 10 I e

a I ß,, correspondentes respectivanente ã ¡nica e caolinita.En
direção ao solo, os picos referentes ãs rnicas vão diminuindo
de intensidade, ao passo que os referentes ã caolinita se tor
nan cada vez nais intensos (Figura .33).

corn auxí1io da nicrossonda eletrônica, constatamos
tJ

que o rnineral a 10 A corresponde a uma hidro¡nica (hidrobioti
ta), onde os valores de K, Ir{g e Na são sensivelmente mais

bai-xos quando comparados aos da biotita cla rocha fresca. Es

sa hidromica seria uma fase de transição entre a rnica origi
nal e a caol inita.

Desta maneira, uma seqtlência prováve1 da alteração
das rni cas , seria:

MI CA

BIOTITA

CLORITA

A passagen biotita + clorita não é resultante de

alterações superficiais, nas sin da ação de soluções hidro
te rrnai s en profundidade.

2 - GÊNESE E EVOLUçÃO DOS HINERAIS SECUNDÃRIOS

Após o estudo da altetaçáo dos minerais prirnários '
teceremos algumas considerações sobre características,gênese
e moilo de evolução dos rninerais secundãrj os plesentes na are

na granítica e no solo.

HrDRoMrcA--l
MINERAIS DO

GRUPO DA

CAOLINITA



Foto 11

-9.l-

- Fotomicrografia do horizonte B, (perfil 3). Bio
tita al-terada. Nícois descruzados. Aunento lZ8X.

Foto 12 - Fotonícrografia do horizonte 82 (Perfil 3) onde
se observe poros p¡eenchidos por rninerais do

. grupo da caolj.ni.ta.. Nícois cruzados. Aumento
107X..
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Foto 13 - Fotomicrografia clo horizonte B2 (perfil s)
Canal existente onde se pode perceber opreenchinento por argilolnineiais. Nícois
descruzados. Aumento-63X.

Foto 14 - Fotonicrografia do horizonte B, (perfil 3) .

Canal existente onde se pode perceber opreenchimento por argilo-mineiais. Nícois
descruzados . Aunento-63X.
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2. T - IlINERA]S DO GRUPO DA CAOLINITA

Os minerais do grupo da caolinita: haloisita,neta
haloisita, caolinita e caolinita desordenada ("fire c1ay") '
são os nais abunclantes nos perfis de alteração do granito de

Itu. A identificação desses rninerais é usualnente feita
utilizando a nicroscopia. eletrônica, pois aos raios X todos

eles representan reflexáo a 7 R, característica para o grg

po, exceção feita ã haloisita quando hiilratada (10 A)' (Fo

tbs. 15 e 18) .

A distinção dos citados ninerais ao rnicrosc6pio

eletrônico f.az-se pelo reconhecimento das suas forrnas' As

forrnas naís cornuns observadas no rnaterial em estudo são pla

quetas e tubos. A caolinita dos horizontes de alteração é

representada por plaquetas hexagonais mais ou nenos regula

res e de ta¡nanho variável. O "fire clay" é fornado de pg

quenas plaquetas deformadas" freqtlenternen te inferiores a

0,1 u. As forrnas da haloisita e da netahaloisita são nuito
variáveis, e nornal-mente se apresentam corno tubos ' ripas '

plaquetas de bordos enrolados, conjunto de tubos, glonéru1os

arredoncla<los e hexagonais. No geral , tubos cle grande porte!

por vezes unidos e relativarnente curtos, representan as ha

loisitas, ao passo que tubos isolaCos e cornpridos caracteri
zam as netahaloisitas.

Os estudos rnais aprofundados sobre a questão da

formação de rninerais caoliníticos podern ser encontrados nas

publicações de SIEFFERMANN (1973) e SIFFERT q WEY (1972) '

0s resultados dessas pesquisas nos esclarece que qualquer

que seja o rnate¡ia1 inicial , é o conportamento do alurnínio

que vai regular a síntese dos minerais do grupo da caolinita'



Foto - 15 - Fotomicrografia do horizonte Br(perfil s), onde
predorninam partículas em forma lamelar,con con
torno irregular,isoladas ou em agrupamentos ir:
regulares- , com dimensões menores que 0 ,lu ; algu-
mas gartícu1as densas aos eletrons con dinenãões
de rnicron e contorno irregular,são observadas.
Aumento 29.000 X.
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Foto 16 - Fotomicrografica do horizonte C,(perfil 3),onde
ilredoninam particulas lamelares corn dinensões
reduzidas,abaixo -de 0,1u com contorno irregu-
lar.Algumas partícu1as com dinensão da ordðn de
0,2p, nê forna de placas com contornos bem defi
nidos são observadas.Encontram-se algumas parti
culas tubulares com dianetro da ordem de 0,0u ã
comprimento n6dio por volta de 0,3u,isoladas ou
em meio de aglomerados irregulares de partícu-
las lanelares. Aumento 29.000 X.

rt t
-:r
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2.L.L - IIALOISITA E METAI{ALOISITA

Urna condição essencial paÌa a forrnaçãc rlos rninerais

da faní1ia da haloisita 6 a existência de soluções com rela
tiva concentraçã.o de sí1ica, Tais condições poden ocorrer
nos prirneiros estádios de alteraçã-o, onde a sÍlica é libera
da nais abundantenente en conseq.llência da hidr6lise dos sili
catos prinários. Entretanto, cono tarnbén nesta fase são 1i
berados todos os denais cátions solúveis (cátions básicos) ,

existe um certo inpediinento no de senl'o lvinento de rninerais
ben cristal izados (NoVIKoFF, I974).

Estes nine::ais secundários tanb6m podern sofrer os

efeitos do intemperisrno, evoluindo para fo¡mas nais estáveis
nas condições ambientais. Nunerosos autores assinala¡n que

a hidr6lise da haolisita poderia dar origen ã gibbsita.
PERHASE (1969) acredita que pequenas partícu1as hexagonais

se destacarn de tubos de haloisita e vão servir cle gerrnes aos

cristais rnaiore s de caolinita'

Na alteração do graniio de Itu, a instabilidade da

haloisita é un fato cornprovado. Þ.s rnicrografias eletrônicas
(Fotos 17 e 18) , pernitern constatar uma grande quanti
dade de tubos de haloisita-netahaloisita nos nívels infe
riores do perfil. Nos ho¡izontes superiores. os tubos vão

ficando cada vez nais escassos, chegando quase a desaparecer
nos horizontes superficiais ' E muito prováve1 que a haloisi
ta sej a afetada pela hidrólise, liberando alunina que pode

recornbinar-se con a sílica ern solução para dar origern ã cao

linita.

Quando a renovação das soluções é nuito lenta,
concentração en sílica 6 elevada e a hal-oisíta se mant6n.

for nais tâp:_da, a taxa de sÍlica decresce e assiste-se
Se

en



Foto L7 - Fotonicrografia do horizonte C, (Perfil 3) onde predo
ninarn partículas lamelares co¡n dimensões abaixo de
0,lu com contornos irregulares;Al€umas partículas apre
sentan-se ben formadas õo¡n contorños beln definidos rEnl
contram-se isoladas ou em aglonerados irregulares.Algu
Bas rlartículas tubulares sãõ encontradas,cõn diânetro
nédi-o da orden de 0_,05ue compri¡nento que varia de 0,lu
a lu, con predoninância dos valores por volta de 0,1u.
Encontram-se isoladas ou em ¡neio de aglonerados irre-
gulares de partículas lamelares. Au¡neñto 29.000X
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Foto 18 - Fotomicrografia do horizonte Cr(Perfil 3) onde predo
. minan partículas lanelares con dj.nensõesa 0,05¡r,co¡-

torno irregular ;algunas partículas apresentam di¡nen-
sões naiorãs.Obserùa-se agrupanentos irregulaqes,den
sos aos eletrons, com dinãnsões da orden ãe nrícronl-
éãó observadas, frequentenente, partícuLas lanelares
con bordo enrolado, em diferentes estãgios de 'renro-tr- Aumento 29.000 X.
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tão a fornação da caolinita. UEHARA ¿Í. aL. ¡.r- n NOVIKOFF Lg74)

afirmarn que para a conservação da haloisita nu¡n perfil, 6 ne
cessário a existência de soluções percolantes ricas en sí1ica.

2.I .2 - CAOLINITA

A caolinita é o nineral secundário nais cornun, en
contrado nos perfj,s de Itu.

Corno vimos, pode provir secundarianente da hid16li
se da haloisita, sendo por6rn, as quantidades fornadas insig
nificantes se conpal:arnos com a caolinita forrnada diTetanente
a partiT da alteração dos ninerais prinários.

As condições gerais requeridas para a fornação da
caolinita são quase idênticas ãquelas necessárias para a for
mação da haloisita, Entretanto, é necessárío que as soluções
percolantes sejan nais diluÍdas, significando a existência de

condições de maj.or unidade e rnelhor: drenagern. Desta forrna,as
soluções nenos concent,radas em síl.i.ca e bases poderian criar
condições de equiJ íbrio qr¡e farro¡sçs.irn a estabilidade da
caolinita ern detrirnento da haloisíta..

A partir dos resultados de experiências en laborató
rio,os pesquisadores sugerem atualnìente, três mecanis.nos rIj s
tintos para explicar a neofornação d.a caol.inlta.

DELVIGNE 6 I,IART IN (1970) postulam urna gênese ligaCa
diretanente ã fornação de geles arnorfos (alofanas) , sen neces
sidade de passagern por un estado solúvel.

Una outra corrente de pesquisadores, inspirados nos
trabalhos de CORRENS (f940), af. itt¡.a que a. caolinita provérn da
conbinação de íons en soluções diluídas.
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Certos autores, como por exenplo WOLLAST (1967) e

TRICHET (1966), baseac'los na alteração experimental de nine
rais prinários, ailrnitern a forrnação da caolinita a partí:. de

reações entre a sí1ica existente nas soluções percolantes e

a alumina arnorf a.

0 que se pode deduzir desses diferentes resultados,
é que as soluções ora apresentan un papel subtrativo, reti
rando o excesso de síl.jca dos rnateriais arnorfos, ora um pa

pel a.ditivo, juntando síl.ica ao material anorfo para dar ori
gen ã caolinita.

En sÍntese, constata-se que un certo núrnero de fa
tos, ¡nilitarn a favor de que, a caol.inita é fornada a partir
ile elernentos en solução, apesar de não se poder exclttir outro
necanj-srno de .neofornação. Pode-se então supor que senilo o

alunínio ben menos solúrrel. que a síl.ica, a sÍntese da caoli
nita pocle tea.\ízar-se a partil de alurnina.herdada e de síli
ca en solução.

Apesar da caolinita ser um nineral bastante está
ve1 nas condi ções anbientais, pode tanbén sofrer un ptocesso
de evolução.

NOVIKOFF (19 74) estudando a

argilas na Repúbl.ica Popular do Congo,

ordern de altera.ção da caolinita.

O cjtado autor atribui estas transforrnações a una

lixiviação progressiva da sí1j.ca. Adnite tarnbé¡n que a hidró
lise da caolinj.ta 6 facj-1i.tada pela existência de so1-uções

âcidas, A água- de chuva, a-travessando as partes superiores
dos horizontes superficjais, acidifica-se dissolvendo os áci
dos clas ¡natérias orgânicas rnais o gás carbônico, cuja concen

cao 1i. ni t a "fire-clay"

fornação e evolução das

encontrou a s eguinte

gibbsita
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tração no solo, pode ser de 10 a 100 vezes supelior ã aquela
da atmosfera. Essas águas tornan-se reativas, podendo atg
car a caolinita, dando origem ao "fi¡e-clay", que por sua vez,

en deterninadas circunstâncias, pode transfotnar-se €n gib
bsita. 0 aumento da taxa de sí1ica das soluções ã rnedida que

elas descen no perfil, vai dininuir a possibilidade de hidró
lise da caolinita. Expe rimen ta lärente , PEDRO (1964) dernons-
trou a passagern caolinita -+ gibbsita, que apesar de viá'¡el é

extrenamente lenta.

A prineira constatação que se pode fazer sobre a

evolução da caolinita nas arenas e sol.o, provenientes da al
teração do granito de ltu, 6 que a quantidade de "fire-clay"
aunenta ern direção ãs partes superíores do perfil. Nas zo

nas nais únidas não foi constatada praticanente a presença de

"fire-c1ay", porén nos horizontes superiores a taxa de "fire-
-clay" é bastante alta, chegando rnesno a ultrapassar o teor
de caolinita.

0 aurnento desta caolinita desordenada traduz-se em

nícroscopia eletrônica pela dirninuição das plaquetas hexago
nais de caolinita de grande porte (+ 0,5 u) e o desenvol,virnen
to de plaquetas nenores con dirnensões por volta de 0,1 p,for
nas hexagonais irregulares e de bordos ãs vezes arredon<iados
e corroí¿los, correspondentes ao "fire-c1ay" (Foto 15).

2,2 _ GIBBSITA

É nas regiões de clima quente e únido que existe tma

naior possibilidade de se forrnar a gibbsita. Parece que são

duas as condições para o aparecinento desse hidr6xido: una

boa drenagen e um rneio bastante pobre en bases.

Todos os autores que se dedicara¡n ao estudo da gib.
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bsita sãc unânines ern afirma¡ que este hidr6xido encontra-se
localizado mais comumente nos topos das elevações constante
nente únidas, nas não encharcadas. Afirman ainda que se a

percolação é dininuída por motivos estruturais ou nineral6gi
cos, a quantidade de gibbsita di¡ninui ern proveito dos rnine
rais do grupo da caolinita. Out¡o fator inportante para que
haja a fornação de gibbsita 6 urna contínua e rápida renovação
ilas soluções petco lantes .

Quanto à gênese, ¿ gibbsita pode ser dividida en
duas categorias: uma, proveniente da alteração direta dos ni
nerais das rochas, onile se instala epitaxicarnente, e outra,
fo¡naila pela alteração de minerais do grupo da caolinita.

Todo material sí1ico-alurninoso é suscetÍve1 de for
rnar gibbsita, nas verifica-se que somente os feldspatos são
capazes de forná-la en grande quantidade. Dentre os feldspa
tos, sabe se que são os plagioclãsios mais cálcicos e os rnais

pobres en sítica que fornecem nais facilrnente os hidr6xidos
de alurnínio, passando f re qtle nternent e pot uma fase de produtos
arnorfos. A formação de gibbsita a partj-r dos feldspatos aI
calinos é rnais difícil e necessita de uma ilrenagern rnuito râ
pida; o nesmo se dâ para os rninerais fe rrcma gne s ianos nais
ricos en alumina como a biotita. Quando a taxa de sílica do

nineral prinário cresce ern detrirnento da alunina, constata-se
que dininuen as possibilidades de aparecer a gibbsita.

A gibbsita 6 urn rnineral resistente. Contudo, estu
dos recentes feitos por N0VIKOFF (1974) , nos cIão conta que

a gibbsita pode ressilj.cificar en caolinita. Porén, o fenô
meno da ressilificação da gibbsita é bastante contiovertido,
existindo urn grande nú¡nero de pesquisadores que acreditan que

esta evolução é nula ou se existe é en muito pequena escala.

Essa controvérsia nostra. que a passagern cla gibbsi
ta a caolinita é un fenôrneno de djfíci1 caracterização e so

lt¡:¡i¡il*io ab e e,]ciei¡¿ias ljibìioieqa



rnente a observação rnicroscópica perrnite
teza.

NOVIKOFF observou ao nicrosc6pio óptico que os 1o

cais contendo gibbsita são substituídos pela caolinita, e

essa invasão geralrnente propaga-se a partir da parede dos po

ros. Notou que subsisten freqtlentenente no interior das rnan

chas de caolinita, cristais isolados de gibbsita, cujo aspec

to residual 6 flagrante. Observou ainda o citado autor que

o aspecto da caolinita neoformada 6 nuito variado, podendo

apresentar-se cono pequenos cristais, filanentos, depósitos
canaliculares, etc. Essas forrnas são idênticas àquelas da

caolinita formada pela alteração dos rninerais prinários.

Resunindo, os fatores que condicionam a forrnação

de u¡na grande quantidade de gibbsita prirnária podem ser assim

agrupados: clirna quente e úrnido, boa drenagen, posição topo
grâfica elevada das rochas em vias cle alteração, rocha rica
ern plagioclásio cálcico e pobre ern sílica e urn ¡neio bastante
pobre en bases.

Nos cinco perfis de alteração do granito de Itu,que
cornpõem a toposeqtlência estudada, a quantidade de gibbsita
tanto no solo como na arena é bastante reduzida, variando de

I a 3e". Certarnente esta ¡eduzida porcentagem está ligada à

rocha original . Apesar de existir na toposseqttência condi

ções de boa drenagem, os fatores clirnáticos podern ser consi
derados insuficientes para a sua formação, sobretudo agindo

sobre u¡na rocha rica en feldspato potássico e quartzo e p9

bre ern plagioclásios c á1ci cos

O Quadro 6, nostra que não hâ uma va

riação nuito significativa do teor de gibbsita nos cinco per

fis analisados, rnesrno levando-se en consideração que os três
prineiros estão situados nas partes nais elevadas da topos

seqtlência e,portanto,rnais propÍcios ã fornação do hidr6xido
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reconhecê-1a com cer
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quando conparados com os dois perfis localizados nas pattes
nais bai.xas e afetados por hidronorfia.
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Pt A¿

2520t5to5
CA = Coolinito Gl= Gibbsito Ml= M¡co eU: euortzo

Fis.35-DTFRATOGRAMAS DA FRAÇÃO ARGTLA DOS HORTZONTES Do
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CAPTTULO i I

ASPECTOS QUÍMTCOS

A aná1ise quínica dos diferentes horizontes de to
dos os perfis perrnitiu estabelecer o conportanento dinâmico
dos principais ele¡nentos.

Através de cá1culos isovolunétricos , aplicados nos
horizontes ã estrutura conservada dos perfis I, Z, 3,e cálcu
los isoah¡nínios nos perfis 4 e 5 pudemos deterninar a dinâni
ca da SiO,, 

^IZO3, 
KrO e NarO, principaj-s elenentos forrnado

res dos silicatos prinários constituíntes do granito de Itu.

0 exame das Quadros 8 e 9 possibilita interpreta
ções não s6 sobre a nobilidade d.esses elenentos dentro do
perfi.1, nas tanbém seu conportanento en relação ã posição do
perfil na toposseqüência.
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O cornportarnento dinânico do silÍcio revelou-se de
grande inportâncía na caracterização do perf5,1 na toposseqilên
cia, em função da estreíta correlação apresentada entre sua
mobilidade e as condições de drena.gem do rneio.

I - COI.{PORTAMENTO DO S ILlC IO

Nos perfis situad_os en posição elevada, e portanto,
b e¡n drenados, a. elinin ação da sí1jca pode atingir valores e1e
vados (67% no perfil 1.), o que atesta urn elevado grau de aI
teração dos silicatos prinári.os. À nedida que descemos topg
graficanente, a d.renagen torna-se menos perfeita o que acar.
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IIORI ZONTE PROFUNDIDADE

c1

c2

c1

cz

cs

c4

ct
c2

cs
C¿

cs
c6

c7

c8

ca

Rt
R2

Rs

PERFIL 2

t90
250

80

130

20c)

230

1L0

140

240

340

440

540

640

740

840

940

250

310+

t30
200

234

290+

si0?
Cornbinãdo

-67,39
-64,58

-48,80
-48,94
-48,07
-45,45

-57,54
-55,93
-66,11
-43,86
-s2,07
-45,02
-38,11
-46 ,33
-38 ,71
-20,23

+7 r58

PERFIL 3

41205

+43,90

- 14 ,45

-1.9,45
-25 ,30
-28,35
-17 ,7 4

- 16 ,01
-23,56
-29 ,L2
-20,L2
-41 ,78
-zL,42
-14,60
-13 ,78
-7 ,6L

-11,93
-24,4L

- L40

- 240

- 340

- 440

- 540

- 640

- 740

- 840

- 940

-1000+

Fe ro,
+40,4L
+81,50

+113,69

-15,06
-43 ,83
-57 ,53

-72,60
-46 ,57
+27 ,39
+ 33 ,56
+41 ,78

+23L,50
+20 ,54
-19,17
-69 ,17
-60,95
-60,95

Fe0

-22,45
-32,65

-59 ,18
-40 ,82
-28,57
-48,98

-L0,20
-75,51
-48,98
-54,69
-34,69
-50,61
-30,61
-6L,22
-7 3 ,47
-7 3 ,47
+38,78

Kzo

-7 7 ,07
-7S,34

-45,40
-46,77
-48,01
-45 ,33

-s2,27
-54,95
-52,95
-46,43
-45 ,7 4

-35,51
-30 ,15
-35,99
-29 ,26
-2 0 ,81
+1,44

Na20

-76 ,LZ +3SB ,22
-85 ,87 +503 ,42

QT.TADRO I -

FI.O
total

-81,25
-81,25
-7 2 ,25
-7 4 ,3.7

-96 ,75
-96 ,75

-96 ,67
-89 ,37
-83,62
-76,62
-90 , o0

-6 ,49
-3,2L
-7,80

dqp

L,77
L,77

CÁLCULO

+436,99
+302 ,7 4

+306,16
+344,52

+431 ,51
+349 ,32
+3L5,75
+347,95
+62L,92
+428,08
+332,88
+352 ,88
+414,38

+97 ,26
+50,68

ISOVOLM{ÉTRTCO DOS PERFIS

r,7L
L,7L
l.,7L
L,7L

L,42
1,40
I ,35
L,47
1 ,61
l. ,66
1,59
1,ó0
L,74
2,22
2,62

1, 2 e 3
I

H
þ¡
5
I
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116

26
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-32
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-26

Kzo

-14

-14

-46

-61

+16

-zL

-3
-3

-18

-66

-55

-37

Na^0

-69

-68

-69

-70

-(r8

-64

-57
-56
-s7

-69

-68

-s1

QUADRO I - C,4LCULO ISOATUMÍNIO DOS PERFIS 4 e 5
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35S
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653

744

s22
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1678

998

845
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reta uma mais lenta eliminação da sílica, que decresce pr9
gressivamente até o perfil 5.

Obvia.nente, dentro do perfil há ulna elininação rnais
proeminente da sÍ1ica cornbinada en relação ao topo do perfil
O au¡nento exagerado ¿la sí1ica nos horizontes superiores do
solo deve-se ã concentração residual do quartzo.

0 cálculo isovolurne paï.a o alunínio colocou ern evi
dênci.a sua pequena rnobilidade no processo de alteração super
ficial. En todos os perfis encontranos una elirninação de
A.1203 que e¡nbora sendo relatit'arnente fraca [entre 15 e S0?)
caracterjz,a bem o comportanento deste elemento.

Sua ¡tobilidade poderia ser explicada pela existên
cia de pH, cujos valores são ligeiran.nte ácid.ðã*¡+lîã-slf,.---:æ-próxino ao limj.te de solubj_lidade do alunínio, favorecerj.arn
seu aparecirnento cono fornas mais so1úveís.

COMPORTA},IENTO DO ALUHlN IO

Nestas condlções, podenos dizer que todo o aluní
nio ern solução eparecer:i a em formas polinerizadas, passíveis
de sofreren râpida reconbinação con a síl.ica para da.r origen
a urn argilo-rnineral ou precipit açã.o para forrnar a gibbs ita
(rnecanisrno não verifjcado neste trabalho).

3 - C0MPORïAtlENTO DO S0Dt0

0 sódi.o encontra-se j.ntegralmente fazendo parte da
estrutura cristaljna dos plagÍoclásios. Como foi most¡aclo
no coÍrpottamento dos rnine¡ais prìmários, este si1ícato 6 o
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que apresenta nenos estabilidade face ãs condições de altera
ção. Desta forna, o sódio 6 liberado do retículo dos ptagil'
c1ásios e co-t ocado em solução já nos prineiros estãdios cle al
teração do perfi.ì. Sua eliminação do perfil é rápida pefo
fato de ser un cátion so1úve1 en qualquer condição do rneio,
e de ser dificilnente incorporado aos argilo_ninerais forna
dos ou ern vias de fornação.

De urn nodo geral na toposseqüência o sódio é quase
que totalrnente elininado dos perfis topo gra fi camente rnais
elevados (I , 2 e _<) , onde as condições de boa drenagern favs
recern a hidïólise dos plagioclásios e sua evacuação para fo
ra do perfil.

Nos perfis s i tuados
posseqtlência (perfis 4 e 5) a

nunciada, apesaï de c ont inuar:

A drenagern nenos j.ntensa,ou nesmo irnperfeita desses
perfis, possibilitaria a fixação d.o sódio aos produtos amor
fos, fornados em rnaior quantidade, ou ainda associados aos ma
teriai-s de preenchirnento de fissuras dos minerais primários I

4 - COI.lPORTAHENTO DO POTÃSSIO

nas posições inferiores da to
eliminação do sódio 6 menos pro
inportante,.

O potássio estando totalnente incluído no retículo
dos feldspatos (ortoclásio e nicroclínio) 6 óbvio que vai
apresentar una dinâmica T.igada ao conportamento desses rnine-
¡ais.

Nos prirneiros estádios de alteração o potássio per
rnanece quase que totalnente no per:fil, pois nesta fase os
feldspatos continuam intactos. tr medida que o perfil evolue,
coneça a se proCuzj.r a hidrólise dos feldspatos con liberação
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e colocação en solução do potássio. Nos perfis 1,2 e 3, a

boa drenagen perrnite sua evacuação, que pode atingir en valo
res reais até 80%. Nos perfì.s da base da toposseqüência, a

elirninação é rnenos marcada, pois a presença de amorfos pode re
ter parcialnente este elemento.

De qualquer for¡na, sua nenor elininação ern relação
ao s6dio deve-se sobretudo à resistência dos feldspatos potás
sicos ã alteração, pois desde que seja colocado ern solução,
da nesma naneira que o sódio,tenderia a nigrar, pois não en-

contraria no perfil as condições necessárias ã sua fixação.

5 - fND I cEs DE ALTERAçÃo

0 Ki (Quadro 10j, en todos os horizontes e perfis
apresenta valores superiores a 2,0 que poderia levar a pensar
na existência de un pïocesso de bissiali tização (PEDRO, 1964)
na forrnaç ão destes so1os. Entretanto a análise nineralógica
evidencia que este fato está ligado ã existência de felclspatos
inalterados, que contribuern para elevar o valor do Ki.

A porcentagem de alteração (Quadro 10) é interessan
te para quantificar a parte alterada de un material . Sua apli
cação não ten sentialo obrigatório absoluto, por6n fornece a!
gunas infornações sobre as perdas de naterial dos perfis.

As taxas mostran que os perfis top ogr af i camente su
periores apresentan una taxa de alteração rnaior que os infe
riores.



QûADRO 10 - ÍNDICES Dn ÂLTER^çJIO DOS s PERFIS A,\-ÂLrSÂDOS

HoRIZOI.¡TE PROFUNDIDADE Xi Xr I ÁLTERAçÃO

PERFIL I

Az

Bt
Bz

B:l
B¡z
c1

cz

'Ar
Az

Bt

. Rz

PERFIL 2 83

ct
cz
c-
C¿

0

15

55

s0

10s

12a

190

250

0

L2

2S

40

ó5

80

r30
200

230

15

3S

50

105

120

190

2S0

310r

1Z

2S

40

65

80

Ì30
200

230

290+

2,04

2,09
1,95
2,05
2,05
2,73

4,68
5,ó4
4,89
4,46
4 ,72
5.55
6,38
4,59
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Al
Az

Bt
Rz

B.
cl
cz

c-
C¿

c-
ce

cl
cg

cg

Rl
R2

R.

59,86
s0,ó3
58.06
ó1 ,75

52,50
45,24
ó0,63

31,óS
41,94
4f,,40
s2,40
46,40
40,82
32 ,16
26 ,93
36,28

47,94
s7,63
s9,52
s9,s2
55,75
51.63
44,Sl
a7,17
3l,82
43,40
38,5r
28,82
37 ,82
36 ,1r
t2 ,69
0.00
0,00

36,28
31 ,39
39,50
4S .28
50,94

13,46
29,93
20,15
1ó,04
23,93
55,7S
44,94
31,05

t,36 7,9S
2,89 6 ,77
2,82 6 ,60
2,38 5,55
2,65 6 ,2S
3,00 6,90
3 ,23 7 .91
3,41 I,52
3,12 7 ,43

2,66 6 ,07
2.15 4,94
2,04 4 ,72
2,00 a,72
2 ,I7 5 ,16
2 ,58 5,64
2,72 6 ,47
2,S8 6,16
3,31 7,95
2,?S 6,60
3,29 7 ,17
3,4I I,30
2,94 7,25
3,I2 7 ,47
4,28 10,18
4 ,87 70,72
4,72 10,51

3 ,28 7 ,43
3,S5 8,00

2,90 6,38

4,33 10,09
3,50 8,17
4,08 '9 ,31
4 ,11 9,19
3,77 8 ,87
z,4r s ,16
2,66 6,42
3,40 8,04
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TERCEIRA PARTE

CONCLUSÛES
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Os estudos nineralógi-cos e quínicos da toposseq{lên
cia de solos desenvolvidos a partir das rochas graníticas
aflorantes na região de Itu, perrnitiu ressaltar as seguintes
conclus ões :

- O bató1ito granÍtico de Itu, constituído essen
cialmente por grandes cristais de quartzo, feldspatos potás
sicos e plagioclásios, quando subnetido ã ação dos agentes me

teóricos proporciona a forrnação de uma espessa carnacla ile al
teração denorninada arena.

- A arenização do granito em clirna tropical dá ori
gen a materiais que apresentan praticanente as mesnas carac
te¡ísticas. fÍsicas e norfol6gicas que as típicas arenas das
zonas tenperadas, diferindo entretanto en suas propriedades
quÍnicas e nineral6gicas.

- Apesar da fração argila (inferior a O,0OZ nn) aprg
sentar valores extremamente baixos, conparáveis ãque1-es exi
biclos pelas arenas de regiões ternperadas, a porcentagen de
argilo-rninerais fo¡rnados é bastante elevada. É c o¡nurn a exis
tência de grandes cristais de feldspatos e micas totalnente
transforrnados em rninerais secundários, rnantendo entretanto sua

forna inic j-a1 p reservada.

- Ao contrário das arenas de clina temperado o na
terial de Itu. tem sua origern controlada pela rocha granÍtica
(textura grosseira, ausência de ninerais ¡nicáceos e alta es

tabilidade de seus constituintes prirnários) nuito nais do

que pe 1o clina.

- Do ponto de vista da evolução nineralógica dos
principais rninerais primários e secundários observou-se que:

a) Cornportanento dos minerais prinários
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O quartzo sofre ao longo dos perfis importante acu

nulação residual, ligada ã sua alta estabilidade nas condi

ções anbientais. O estuclo das secções delgailas revelaran a

falta de evj.dências de un ataque quínico acentuado, sendo que

toda a modifi.cação apresentada pelo quartzo, na errolução do

perfil, restringe-se a um relativo fraturamento e conseq{len-
te dirninuição de tananho de seus grãos. Os plagÍ.oclásios são

os rninerais que apresentan nenos resistência ã ação do intern
perisrno. Ainda na arena seu desaparecirnento 6 qûase total ,

sendo os principais responsár'eis pelo alt,o teot em rninerais
secundários nc material areni.zado. Sua alter:ação inicia-se
nos pri-rneiros estác{ios da neteorj.zação dos grani.tos podendo

evclu.j:: ern duas direções: urna r:elativamente rara neste perfil
da.nd-o origeÌî a peouenas quant j-dad.es de gibbsit-a e outra,nais
cornurn evolui,ndo para nj.nera-is do grupo da caoli.nita, 'atrav6s
de urna fase arnorf a. Os fel dspatos potássi.cos são os consti
tuintes maí.s impor:ta.ntes das rochas graníticas de Itu. Nor

nalnente seus cr:istais se mantérn jntactos nos prirneiros es-
tádios de forrnação da arena, e perrnanecen af-6 nos hor"izontes
superiores dos perfis, sempre em concentrações relativamente
elevadas. Sua alteração se processa de rnaneira. anâ7o ga a

dos pJ.agi.oclásios, diferindo sonente no que diz respeito ãve
locidade d.e aJ.tera.ção e i¡exj.stêncj.a" de transformação direta
en gibbsita. A bi.otita. teTn un conportanento parti.cular du

rante a alteração do granito. Seus cr:istai.s t¡.icáceos, pel
nanecen no perfil a.t6 nos horizontes supe::fi ciais do solo,so
fren.do entretanto, rnodificações quínicas e estruturas ao

longo da el'oJ.uçãó. 'A seqüência pror'ár.el da alter:açã.o das mi

cas seria:

MICA

A passagern biotita * clorita corresponde e aTtera-

ções hidrotermais ern profundídade. ' ,.

f 
nroura 

-|

l.roorro. J

HJ nRoMICA 

-

I i,¡rnErlls no

I .r,'0. DA

I cncr. ru rrn
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b) Cornportanento dos ¡ninerais secundários.

Entre os mineraís secundários presente na arena
e solo são pertencentes ao grupo d.a caolinita (haloisita, ne
tahaloisita, caolinita desorclenada ("fíre-clay,,) e a gibbsi_

A haloisita e netahaloisita são minerais bastante
instáveis, encontrando-se concent'ados nos hor.izontes bastan
te próximos à rocha. e desaparecendo nos níveis próximos ;
superfície.

A caolini.ta é o nineral secundário rnais abundante
nos perfis estudados. pode provir tanto s ecundari amente , a
partir da hidr6lise da haloisita, porén as quantidades forrna
das são rnuito pequenas, cono pode formar-se cliretarnente ao,
¡ninerais primários (plagioclásio, fel.dspato potássico e bio
tita). A evolução da caolj_nj-ta no naterj.at alterado (arena
e solo) se faz no sentido da fornaçã_o de ',fire-c1ay,,(caolini
ta * "fj.re-c1ay")sendo que este últjmo pode ultrapassar ;
teor de caolinita ¡as partes superiores dos per:fi s. A baixa
porcentagen de gibbsita se de'e ãs condìções crimáticas insa
tisfatórias e a natlTeza ða. rocha ma.tr j z (ri.ca em felospato
potássico e quartzo e pobre ern pl.agjocl ásios cálcicos).

Do ponto de vista químico a. dessilifj_:a.ção ê a ca
lacterística p::incipal exibj-da por todos os perfis. ¡- náxi.
na elinjnação da sílica se dá no perfil 1(6i%). tr rnedida ouJ
descernos top ografi canen te nota-se urna eliminação progressi'a
da sí1ica' o alunínio, ern todos os perfis ana-lisa-dos nostra-
-se pouco rn6ve1, sendo que sua el_i¡nina.ção va-r:ia entre 15 e
30% nos diferentes per:fis estudad-os. 0 sódío é quase total
nente eliminacio dos perfis bern drena.d.os, topografi canente e1e
vados (1 , 2 e 3) sendo que nos d-enais, de drenagern irnperfei_
ta sua el.íninação ainda que irDpottante é ben reduzida.. A e1i
minação do potássio õ rnenor que a do sódj.o, não s6 pelas .;
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racterísticas intrínsecas do elenento, nas sobretudo, pela
grande resistência que os feldspatos potássicos oferecern ã
alteração superficial , ficando deste nodo imobil izado e¡n seu
retÍculo.
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