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INTRODUÇÃO

I.l. General i dades

No decurso da ação dos processos de i ntemperì s

mo (quimicos, fisicos e bio1ó9icos) as rochas sofrem inces-
santes nodi fi cações decorrentes de sua a l teração, trans forma

ção e remanejamento dando como produto materi ai s secundários,
mui tas vezes di ferentes daqueì es que I hes deu orì gem ' São es

ses materi ai s que ates tam a existência de uma cobertura su-
perfi cì al móvel ou secundari amente consol.i dada, pratj camente

continua sobre os continentes e que, para Dewolf (1965) 
'cons

ti tuem as chanadas Fornrações Superfi ci ai s . Processos pedoge-

néti cos di versos, agi ndo sobre esses materi ai s, dão ori gem a

sol os que também são considerados, no presente trabal ho, For

ma ções Superf i cì a i s.

Naturalmente essas formações são sempre supor-
tadas por um substrato quer sej a ele representado por uma ba

se rochosa friãvel ou coerente a parti r do qual elas podem

ser deri vadas di retamente ou então, deposì tadas a superfíci e

do mesmo, por processos de remanej amento e transporte.

No pri nei ro caso trata-se de um substrato ati -
vo (substrato-ori gem) ì ntimamente rel aci onado a formações e-

vol uídas "in situ" e por isso mesmo dì tas autóctones enquan-

to no segundo, o substrato assume um papel passi vo (substra-
to-suporte ) servi ndo apenas de arcabouço bás i co sobre o qual

j azem formações superfi ci ai s que Ihe são i ndependentes, deno

mi nadas al õctones.

A par des se rel a ci onamen to res tri to existente
entre formações superf icia'i s-substrato deve-se assumir tam-

bém a i nfl uênci a decisiva da i nteração coni unta de um cornple

xo de fatores morfocì i mãti cos e estrutura is responsãvei s pe-

la evol ução e aspectos apresentados peì a pa i sagem de um de-

-1-
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terminado local. Esse nesmo complexo, estarã tarnbém direta-
mente refletido nas Formações Superfìciajs através das ca-
racteristicas morfológicas, grau de alteração e tipo de evo
I ução pedogen6ti ca por el as apresentadas . Consequentemente
estabelece-se, dessa forma , corre lações i ntrínsecas entre
formações superficiais, formas do relevo e suas posições o-
cupadas na paì sagem.

Devi do a este fato os estudos mai s pormenorì -
zados de Fo rmações Superfìciais têm sido conduzidos, via de

rsgra, sob um pli sma essencialmente geomorfoì ógi co e que

tentam ainda, de forma objetiva, esclarecer os efeitos e

consequêncì as de fl utuações cl imãticas que, num passado geo

tõgico recente, afetaram a superfície terres tre . tssas osci
I ações , em síntese, teri am sido nesponsãveì s pel a gênese

das formas atuaìs do rel evo, por processos de erosão e sedi
mentação, deìxando testemunhos, sob a forma de depósitos
correl ati vos superficìais, de cons t itu ição e confi guração
vari adas.

I.2. 0bjetivos

0 objeti vo do pnesente trabal ho foi abordar o

estudo de Formações Superfì ci ai s do ponto de vì sta de sua

caracterização físìca, química e mineraìógìca e ressaltar a

importãnci a que di ferentes formas de rel evo assumem na evo-
ì ução e di stri bui ção desses materi ai s n uma paì sagem onde o

substrato 'l itoìõgico e as condições c.l imãticas são pratica-
mente homogêneas e conheci das. Ai nda , através de um mapea-

rnento geraj, delirnitar suas ãreas de ocorrências e correla-
ci onar suas es pes s uras e dj stri buì ção espaciaì a di ferentes
pos i ções topogrãfi cas, atì avés de uma carta de decl i vi dade.
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I.3. Área de Estudo

A ãrea escol hi da para esse traba ì ho acha-se

confinada praticamente a uma única formação geolõgica bem

caracteri zada e defi ni da, cuia 1ìtologìa servi u de base pa-

ra o mode lado de uma pai sagem si ngul ar e de substrato para

a evolução de dìversas Formações Superfìciais. Trata-se de

uma pequena parcel a (500 km2 , aprox. ) do pl anal to basãl ti co

da Baci a do Paranã, I ocal i zada prõx i ma a cidade de Ri bei rão

Preto no Estado de São Paul o.

Para uma abordagem de deta lhe foram eleitas
duas ãreas menores , a que denomi namos ãreas-pi I oto. Nel as

se I ocal i zam a ci dade de Cravi nhos e o distrito de Bonfim

Paul i sta, res pecti vamente. ( fi I.I )

Essas ãreas-pi I oto foram esco l hi das por apre-

sentarem- se representati vas da região de estudo sob todos

os aspectos, destacando-se entre eles a topografì a , rel evo

bastante escuì pi do e pel a presença de ampl as superfíci es a-

plainadas, desenvolvidos sobre um substrato I i tol õgì co Úni -

co (rochas bãsicas).

Essa homogenei dade Ii toì õgi ca al ém das cond i -

ções i nerentes ofereci das peì o mej o na tura l , imprimirarn ãs

Formações Superf i ci a'i s e cons eq uen temen te aos sol os dessas

ãreas o carãter da sua rocha-mãe ou material original ' mes-

mo tendo sofrido remanejamentos ou transporte, em função

principalmente da topografia oferecida pelo relevo que pro-

porcionou uma maior ou menor proximidade do seu substrato'
Desse modo um mesmo e único substrato assumiu duplo papel '
orì gem e suporte, na evol ução de seu rflateri ai de cobertura '

Devi do a essas ci rcunstânci as o estudo dessas

Formações Superficiais bem como uma interpretação dos pro-

cessos pedogenéticos mais ou menos intensos envolvidos na
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sua evol ução se reves te de característi cas pecul i ares uma

vez que estã fundamentado num controle relativamente seguro
de seu substr"ato e das condi ções naturai s prati camente h omo

gêneas atuantes sobre o mesmo.

I.4. Trabal hos Anteri ores

Apesar das Formações Superficìais terem sìdo

assinaladas desde há muj to tempo (as primeì ras referências
foram feìtas por t,loodworth, 1912 ìn Ab'Saber, 1969)' sõ re-
centemente estudos si stemãti cos tAm si do .l evados a efei to
com o intuito de serem escìarecidos os aspectos de sua gêne

se e evol ução. Desses estudos tem- s e admi tì do, pcr i números

autores , a presença das Formações Superfi c.i a i s como resul -

tante da i nfl uênci a deci s i va de oscì I ações cl imãti cas preté

ri tas .

Setzer (1949) foi um dos prìmeiros a assina

ìar a presença de depõsìtos rudáceos s u b - s u p e r f i c i a i s como

i ndi cati vos de oscì I ação cl imãtica ccm chuvas torrenciais ' A

respeì to desses depósì tos, Ab ' Saber (1962 ) referi ndo-se aos

encontrados no Sul do Bras i I concl u i que tai s pav i men tos de

tríti cos foran desenvol vi dos obedecendo uma topografi a ante

cedente muito semel hante ã atual sob um clima seco mas com

chuvas torrencì ai s i ntermi tentes.

Bjórnberg e outros (1964) veri fi caram a p re-

sença de e xtens as Formações Superficiais arenosas na regi ão

de Rio Claro, SP, trabalho esse ampìiado poster.iormente p0r

Bj örnberg e Landim (.l966) para grande extensão da Depressão

Peri féri ca no Estado de São Paul o. A esses sedi men tos areno

sos de cobertura esses últimos autores sugerem o nome de

Formação Rìo Claro e concluem que na sua deposìção deva ter
ocorrì do uma sucessão de ci cl os de erosão Iì gados ãs suces-

sivas osci I ações de cl ima seco e úmi do.

Di versos outros trabal hos (Penteado ' I968 e
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1969; Christofoletti e Penteado, 'l970 ) assinalam, especial-
mente no i nteri or paul i sta, a exi stênci a dessas Formações

Superficiais e procuram relacìonã-las com niveis de erosão
e acunuìação pós-terciãrios. Christofoletti e Queiroz Neto
( 

.l966 ) veri fi ca ram, sobre a Serra de Santana, a ocorrênci a

de casca'l hei ras basai s sob sedi mentos não estrati fi cados , i n

terpretando tais depõsitos como orìundos do retrabalhamento
das formações geolõgicas basais (Arenitos Bauru e Botucatu),
em cl ima semi-ãrido, durante o Terci ãri o ou posterior a

êt e.

Especialmente na ãrea de Campi nas ã comum a

ocorrênci a general ì zada de Formações Superfi ci ai s , cuj as ca

racterísti cas morfolõgicas e anaì íti cas em mui to se asseme-

I ham aqueì as apresentadas em outras ãreas, como é demonstra

do por, Christofolett'i (l965, 1968 e 1968 a), Carval ho e ou

tros (.l967) e Nakashina (19i3).

Modenes i (1974 ) estudou a presença de Forma-

ções Superfi ci a is na reg ì ão de Itu-Salto, em ãrea de conta-
to Pré-Cambri ano e Carbonífero. A maioria dessas formações,

segundo a autora, seri am de ori gem coì uvi onar processadas

posteriormente a elaboração das superfícies e níveis de a-
pl ai namento, o mais antj go de i dade atri buída ao Tercì ãri o

Médi o.

De mane i ra geral , de acordo com os ma i s di -

versos autores , es ses sedimentos ach am- s e dìstribuidos em

s uperfíc ì es de erosão e a sua fixação pode ser expl ì cada pe
'la baixa cornpetência da drenagem nas regiões mais pìanas.

Próximo ao sopé das encostas encontram-se as maiores espes-

suras, caracteri zando, nesses casos, verdadeiros taìudes
que mascaram mui tas vezes os nívei s de terraceamento e ped i

mentação mai s recentes.

Com mui ta frequônci a também tern sido veri fi -
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cada, sob essas Formações Superfi ci ai s , a exi stênci a de um

ou mai s hori zontes superfi ci ai s de sei xos - " s tone- lines"
ou "Iinhas de pedras " - de compos i ção vari ãvet de ãrea pa-

ra ãrea. No pìanalto de Franca, por exemplo, sua abundân-

cia 6 re lati vamente grande e evi denci a uma contri bui ção a-
preciãvel de seixos da Formação Bauru (Vieira, .l973).

Ab'Saber (1962,.l969, 1969 a e b), Bigarella
e Andrade (1965), B'igarella et al (1965), Mousìnho e Biga-
relta ( l965 ), Christofolett.i e Quei roz Neto (l966), Chris-
tofol etti ( 

.l968 
a ) , Penteado (t 968, 1969 ) , Quei roz Neto

(1969, 1970), Modenesì (.l971), Nakashima (1973), Quei roz
Neto e Nakashima ( 1973 ), Carvaì ho e Rotta (1974), entre i-
números outros, também refe rem- s e ã ocorrênc i a de descontj-
nui dades ì í tol ó9i cas e erosivas represen tadas por I i nhas

de seixos, cascalheiros, mudanças texturais e mesmo paleo-
hori zontes pedol õg i cos, ao ì ongo de perfi s dos materi a i s

superfi ci ai s de di ferentes ãreas.

No pl ano i nte rnac i ona I merecem destaque so-
bretudo os estudos de Formações Superficiais desenvolvi-
dos por parte dos pesqu i sadores europeus (franceses , bel-
gas e portugueses ) em regi ões do mundo tropì cal , especi al -
mente em territõrio africano, cujas características morfo-
climãticas em muìto se assemelham as nossas. Torna-se qua-

se impossîvel uma revi são bibl io9rãfica conpl eta, tal o nú

mero de trabalhos iã real izados.

A títul o de i I ustração e exempl os general i za

dos sobre o assunto os trabalhos de Vogt (1966), Vincent
(.l966), Ri quì er (ì969), Barros Aguiar e Vieira e Silva
(1969), Sega I en (.l969), assinalam em di versas ãreas afri ca

nas a presença de Formações Superfi ci ai s frequentemente as

soci adas a I i nhas de sei xos . Atri buem, embora com certas
di vergênci as, a vari ações cl imãticas a ori 9em desses mate-

riais e também a certas pos i ções por el es ocupadas no rele
vo.
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Mesmo entre nossos pesqui sadores as i nterpre
tações das linhas de pedras são dìversas mas, em geral, ad

mitem osci laçõ.es cl imãticas do ti po seco para sua ori gem

enquanto processos de col uvi onamento ocorri dos em clima
nais úmido originariam os nateriais de recobrimento.

Do ponto de vi sta crono lõ9i co poucas i nforma

ções têm-se a respeito dos materiais de cobertura visto se

rem eìes, na maioria, de carater afossilífero. Sabe-se po-
r6m que a época de deposição relacionada a orìgem do pro-
cesso deve ser enquadrada dentro do Cenozõi co. Nesse senti
do Ab'Saber (1962 ) chega a propor, depoì s de anal i sar uma

série de razões , que as I i nhas de se ixos devam ter uma ida
de i nferì or a i0.000 anos.

Penteado (.l969 ) fornece i nteressantes obser-
vações a respei to da cronoì ogì a desses mesmos depõsi tos. A

autora procura, através de estudos morfol õgi cos do mate-
rial sedimentar, das l inhas de pedras e da posição de mate

ri ai s arqueol õgi cos encontrados , di stj ngui r vãri as fases
climãticas enquadrando-as dentro de uma cronologia relati-
va que vai do Hol oceno atual até o l imite Holoceno-Pleisto
cen0,

Ab'Saber (1969 a e b) refere-se ãs I i nhas de

pedras de ocorrência no Estado de São Paulo e Sul do Bra-
sil concluíndo serem elas modernas e terem se estendido a-

cima das anti gas manchas de pavimentos detríti cos grossei -
ros. Poster.iormente esses pavimentos foram recobertos por

materi ai s col uviais e o conjunto s ubmetì do a uma fase pedo

gênica que nos úl ti mos milênios, cri ou o mosaico de sol os

do Estado de.São Paul o estando sempre rei aci onada com as

variações climãticas dos fi ns do Terci ãri o (P1 i oceno ou li
mi te Pl i o-Pl ei stoceno ) e i nic io do Quaternãri o ( diversas
fases do Pl ei stoceno ) . As i'inhas de pedras, i untamente com

os depós i tos de cobertura , i ndi cari am então a possibi I ida-
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de de vãrias fases de paleopavimentos com umidificação geral
do cìima no fim de cada período e "servindo de embasamento

peìicular detrítico para a própria maturação dos solos pau-

listas".

Desse modo verj fica-se que o sol o se torna ' ao

lado das superficies, um dos elementos mais importantes inte
grante da paisagem. Essa importância decorre do fa to do solo
refl etì r, de manei ra bastante evi dente, a interação de vã-

rìos fatores de ordem morfoclimática, bìológica e cronolõ9i-
ca, tanto atuais como os que jã cessaram de agir' mas que,se

gundo Danìels et al (1974), deixaram marcas de sua passagem

através de evi dênci as dì retas, como os paì eossol os e coura-

ças Iateríti cas . Ta i s fatores foram es tabel eci dos por Jenny

(.l94.l) que, retomando os concei tos de Dokutchai ev em .l883 
'

nos primõrdios da ciêncìa pedológica, estabeleceu uma fõrmu-

la ern que o sol o serìa uma função do materi al orìgìnal, reìe
vo, clìma, organi smos e temPo

Entretanto o esciarecimento e comp reensão dos

fenômenos que determinaram a evolução de um perfi1 de solo

específ ico num determi nado local, depende não só do conheci -

mento daquel es fato res mas também de sua pos i ção ocupada nu-

ma pai sagem e especi al mente a duração de sua exi stênci a e ex

posição a vãrios ambientes '

S=f(m.o., r., cl., o., t.)

A esse res pe i to, consi derações de carãter teõ

ri co geral são mui to bem expostas por Trî cart (1968) sobre

morfogênese e pedogênese. Por outro lado, Chatel in (1967)'Da

ni el s et a1 ( 1974 ) apresentam d'i versos estudos rea.l i zados em

vãrias partes do globo, prìncipalmente Ãfrica e Austrãlia ,

ressaltando, de maneira prãtìca, a importãncìa que informa

ções geomorfol6gicas podem trazer nas conclusões a respeito

dos processos pedogenéti cos presentes na formação de um sol o '



catena,
reção ãs

fluência
perfic i e

do solo.
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Milne (1936), em seu trabal ho ori gi naì sobre
notou que os perfís de solos mudam dos topos em di
vertentes, de acordo com a topografia e sua in-
na drenagem e que, a história dos epi sódi os da su

te rres tre tem cons ì derável infl uênci a na evol ução

Para Daniels et al (op.cit.), Milne et al
(1935 ) estão entre os prìmeiros a escl arecer alguns dos

múitip'l os fatores envo.ì vidos nas relações soìo-paisagem,ao
estudarem um compl exo de sol os em Tangan rca.

A parti r daí surgiriam es tudos pedogenéti cos

onde as rel ações sol o-paì sagem são cons ideradas e onde se-

riam tentadas a correlação e até mesmo a cronologìa da aì-
teração de perfi s, a pa rti r de sequênci a: de solos.

De caráter bas tante es pecí fi co, mas não me-

nos importante, podenos dizer que poucos são os trabalhos
de cunho pedoi ógi co, mormente aque les que se referem ao

Brasil de Sudeste (Queìroz Neto, .l969), que procuram rela-
cionar as características morfogenéticas oferecidas pelos

el ementos componentes da paì sagem, tai s como as superfí-
cies geomorfolõgicas, o substrato em que essas superficies
se desenvol veram e a evol ução dos sol os que as recobrem. An

teriormente, Queiroz Neto (1964) aborda esse probìema em

carãter amplo, num estudo sobre so.los brasjleit"os.

Di versos autores, entre el es, Chri stofol etti
e Queiroz Neto (1966), Meì fi et al (.1 966)' Carval ho et al

(t967), Queì roz Neto (1969), procuraram estabel ecer corre-
1ações entre superfícies aplainadas, Formações Superfi-
ciais e sol os. De um modo gera l chegaram a concl usão que

as Formações Superfì c iai s, nas ãreas por eles estudadas

(p ri nci pal mente 
.l ocal i zadas na Depressão Periférica), são

sedimentos de orì gem pedi mentar correl ac.i onãvei s ãs épocas
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de el aboração das superfícies de ap I ai namen tos e cui os sol os

com hori zontes B l atossõl -i co es tão sempre associ ados a Forma

ções espessas e os com B textural a Formações menos espessas,

nas vertentes.

Entretanto coube ai nda a Que i roz Neto (1970 )

apresentar de forma bastante objeti va, para todo o Estado de

São Paul o, uma primeira i nterpretação das reì ações exi s ten-
tes en tre Forma ções Superfi ci ai s, sol os e s upe rfic i es de ero

são anal i sando suas pos i ções topogrãfì cas e as característi-
cas morfol6gì cas e grau de a1 teração apresentados pel os mate

riais s uperfì ci ai s.

Para esse autor é em certas superfícies de e-

rosão mai s anti gas e eì evadas que se encontram com frequên-
cia Formações Superficìais muito extensas e espessas ' prove-

nientes do retrabaìhamento das prõprì as rochas circunvizi-
nhas. Não são raras também as ocorrênci as de " s tone- lines"
com restos de bancadas ferrugì nosas , mi sturadas a sei xos de

quartzo representando verdadeiras dì scordâncì as eros i vas com

os materì ai s subjacentes.

0s sol os evol uídos sobre essas formações são

sol os com B I atossõl i co, bastante i ntemperi zados, mui tas ve-

zes arenosos , e frequentemente encontrados em superfíci es a-

pl ai nadas da Depressão Peri féri ca, Plana.l to 0c i dental e so-

bre certos al tos do reverso imediato da "cuesta" tal como o

é a região de Ri bei rão Preto. Ab'Saber ( 1969 c) inclusive'
tem apontado as ãreas de reverso de cuestas em São Paulo co-

mo as mai s imPortantes para o estudo de testemunhos de antì-
gas superfícìes de apl ai namento e seu re I ac i onamen to com For

mações Superf ici aì s mai s modernas .

Essas cons i derações foram tomadas tendo em

vista também a exi stênc ia de correl ação entre o gra u de alte
ração dos sol os e as superfíci es de erosão ' 0s solos ma is e-

vol uídos des envo I vendo- se em superfici es maj s antì gas enquan
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que os solos mais jovens estâr'iam relacionados a

re'l evo rejuvenesci do.

0utras observações de carãter semel hante são

tarnbãm apresentadas por Di as Ferrei ra e Que i roz Neto (1974)
e Queiroz Neto e Castro (1974) .ao estudarem Formações Super

ficiais de ou tras regì ões do Es tado de São Pau lo, respecti -
vamente Serra do Limoeiro e Bragança Paulista. Em ambos os

casos, estudos pormenorizados desses materiais permitiram
até mesmo uma interpretação em termos de cronol ogì a de al te
ração, envol vendo e I emen tos da pai sagem regì onal e o g rãu
de evo lução das formações rel aci onado a processos pedogenõ-

ti cos .

Uma tentati va também de correl aci onar solos,
agora deri vados de uma úni ca formação geol ógì ca, e sua dis-
trì bui ção ou pos i ção numa pai sagem com di vers ì dade de feì-
ções geomorfoì õgi cas , foi efetuada por Monì z e Carval ho ,

ì 973, na reg ião NI^l do Estado de São Paulo.

Todas essas observações parecem ser contradi -

tóri as q u ando se toma a pos ì ção dos sol os segundo o mapa da

Comi ssão de Sol os (ì960), as i nterpretações e corre lações
propostas por Quei roz Neto (1970 ) para todo o Es tado de São

Paulo, e mesmo aque las apresentadas num trabal ho de Que i roz

Neto, Carva I ho, Journaux e Pel ì eni n (1973)' Esses úl timos ,

estabel eceram, a parti r do es tudo de sequências de solos,na
regìão de Mari I ia,SP, uma cronol ogi a dos perfì s baseada

princìpalmente na interpretação dos diferentes graus de al-
teração, espessura e di ferenci ação dos hori zontes. Tai s ca-

racterísti cas estari am di retamente rel acionadas aos el emen-

tos da pa i sagem domi nante naqueì a pequenô ãrea do Planalto
0ci denta I , consti tui ndo dessa forma testemunho de sua evol u

çã0. 0s soì os mai s evol uídos e espessos ' com hori zontes me-

nos dj s ti ntos e mai s al terados são encontrados em pos ì ção

cimeira. Nas encostas e ci mos de col i nas mai s ba.i xas ocor-
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locais



rem solos ainda evoluídos porém menos espessos com B textu
ral evidente. Nas escarpas, sol os pouco desenvol vi dos do

ti po litossolos, "rankers" e "brunizens" dependendo da pre
sença ou não de um substrato cal cãr'i o.

Carvalho e Rotta (1974) estudando e cartogra
fando a cobertura superficial do lYunicípio de Atibaia, SP,

i denti fi caram sete Fo rma ções Superficiais subdi vi di das em

doi s grandes grupos: as evol uídas "in situ" e as formações
originadas por processos de remanejamento e transporte, fa
c.ilmente identi fi cado pela presença de "stone-lines" na

sua base. Sob o ponto de vìsta pedológico essas formações
estão sempre associ adas a determi nados grupos de sol os ocu
pando certas s uperfíc i es atuai s cuja evo lução foi esquema-

ti camente denonstrada pelos autores.

Queì roz Neto (1974, 1975), i etomando i mpor-

tantes trabal hos sobre sol os do Es tado de São Pauì o, f oca-
.l iza as pri nci pa is Iinhas de pesqui sas pedol ógi cas que po-

dem levar a i nterpretações pal eogeogrãfì cas de perfi s de

solos, i ncl ui ndo-se a conceìtuaIìzação de so los e paleosso
los e a pos i ção dos mesmos na paisagem. As especuì ações ge

neral i zadas apresentadas por esse autor foram, de certa
forma, corroboradas por Carva lho (1976 ) ao apresentar, en

sua tese de doutoramento, um estudo de detal he sobre os so

los da região de Maríl ia e suas ì mpl icações pedogenét i cas

em rel ação ã evoi ução do relevo.

Pa rt indo dessas consi derações e baseando- se

em trabal hos pedogenõti cos pormenori zados pode-se veri fi -
car que, mesmo em d.i ferentes s'i tuações, a jnteração exis-
tente entre urn s ubs trato qua lquer e os fatores físicos,quí
m icos e bi ol ógi cos que nele atuaram, devem estar s empre

sob a i nfl uênc.í a de uma zonal'i <iacie cl .i mãti ca que , i untamen

te com a drenagem e as mi grações I aterai s toman parte ati-
va nos processos de al teração superf ici al . Deve-se ainda
ressal tar a i mportãncì a da s i tuação topogrãfi ca no desen-
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vol vimento dos di ferentes ti pos de sol os el aborados sobre os

depõs i tos superfi ci ai s. Al ém dìsso vemos que do es tudo da

formação e evolução dos relevos podemos vir a explicar e re-
construi r a h i stõri a das coberturas superficiais cuj os repre
sentantes mai s autênt icos são os solos.

Fa ce a todas essas apresentações precedentes a

ãrea enfoque de nossos es tudos, l ocaì ì zada na regìão de Rì-
bei rão Preto, tem des pe rtado o interesse dos pesquisadores
sob os mai s di versos aspectos. As obras mai s importantes e

de maior interesse para o presente trabalho serão abordadas
no transcorrer da sua apresentaçã0, no texto a seguir.



iI. MATERIAIS E METODOS

Na el aboração desse trabal ho o I evantamento de

dados , q uer seja de campo ou de I aboratóri o, esteve s emp re
associ ado com a caracteri zação dos el ementos i ntegrantes da

paisagem; suas feições topogrãficas e formas do relevo, mate

riais de reco b ri men to ou formações superfìciais e sol os, ele
mentos esses que são s uportados e ou evol ui ram sobre um subs

trato I i tol õgì co prati canente homogêneo.

II.I

No mapeamento da área estudada, que compreende

parte das quadrícul as de Ri be i rão Preto, Serrana, Bon fi m Pau

lìsta e Cravi nhos, a del i mi tação da sua extensão tota1, bem

como, observações prel imì nares de carãter geo-pedol ógì cas fo
ram efetuadas atrôvés de foto- interpretação e reconhecimento
de campo.

Inicialmente o trabaìho prendeu-se ã elabora

ção de um mapa-base, empregando-se técni cas e métodos bãsi-
cos foto-interpretativos (Rìcci e Petrj, I965) combinados a

um contrôl e si stemãti co de campo. Para isso util j zamos f oto-
graf ias aéreas na escal a de l:60.000, o que nos possibilitou
uma v is uaì i zação gl obal da ãrea. Com o desenvol ver dos traba
I hos pudemos contar com uma documentação cartogrãfi ca em es-
cal a mai or, qua.l seja mapas topogrãfì cos p ì a n o a 1 t i m é t r i c o s

(l:50.000), publ.icados peì o I BGE, al õm de fotog ra fi as aéreas

do I evantamento Aerofotogramétri co do Estado de São Paulo

(.l962), na escala de l:25.000 num total de 58 fotos distri
buídas em B faixas de vô0.

Ma pe amen to e Foto- Interpretação

a - Document ação Cartogrãfi ca

15-

0 estabelecimento dos detal hes cartográfi cos e

observações de pontos duvì dosos ou que mereci am maior deta-
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Ihe, fo ram fei tos em fotos I:25.000. No entanto, r"esol vemos

eìeger e determinar dentro desse mapeamento bãsico geral
duas ãreas a que denom i n amos ãreas-pìloto nas quaìs concen-
tramos nossos es tudos de detal he sob di versos aspectos, in-
clusive cartogrãficos.

Sobre as fotos foram então I ançados , iniciaì
mente , o traçado da drenagem, del i neadas as formas apresen-
tadas pe lo relêvo, ru p tu ras de decl ì ve, e deì i mi tação tan-
to quanto pos síve I das un idades superfì cì ai s homõl ogas. Pa-

ra essas delimitações baseamo- nos nas cotas a lti métri cas ob

ti das das cartas topogrãf icas e nos 106 pontos des cri tos no

campo.

0s dados obti dos das foto-aéreas foram transfe
ri dos, com o auxílio de Sketchmaster Zeiss, pa ra as folhas-
bases de cada ãrea-piIoto, na escal a de l:20.000. Essas fo-
lhas foram amp ìi adas di retamente das cartas topogrãfi cas de

I:50.000, tendo sido traçadas curvas de nível de l0 em l0
metros.

Aì nda, para uma mel hor del i mi tação das ãreas

ocupadas peì as un idades superf icia.i s semel hantes em rel ação

a uma possível correspondêncì a de suas distrìbuìções em de-

terminadas posições e formas do relevo, foram construídas
cartas de declividade de vertentes baseadas no método apre-

sentado por De Bias.i (1970), por'ém simplificado na maneira

de sua apl i cação. Tal método consi ste na transformação de

cartas topogrãficas, em cartas de decl i vi dade. A del i neação

de regìões de ìgual ou de diferentes declivìdades é realiza
da I ançando-se di retamente sobre as curvas de nível da car-
ta topogrãfi ca as di ferentes porcentagens de decl i vi dades

conti das num ãbaco. Simpl i ficamos o método ao substi tui rmos

o ãbaco por um compasso cuj as di versas aberturas correspon-

de ram a di ferentes graus de declividade.
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Numa pri meì ra abordagem sobre a distribuição
das Formações Superficiais, val erno-nos da Carta de Sol os,na
escal a de l:500.000, el aborada pel a Comi ssão de Sol os , além
da classifìcação e descri ção geopedolõgica apresentada pela
mesma através do seu Levantamento de Reconhecimento dos So-
los do Es t ado de São Pauì o, ì960.

0 estudo e mapeamento geolõgico em detalhe e-
fetuado por Soares et al (1973), da região NE do Estado de

São Paul o nos auxiliou na caracteri zação e reconhecimento
das formações geoìõgicas locais.0 mapa geolõgico elaborado
pelos autores na es cal a de l:50.000 forneceu subsídios para

o conheci mento da estrati grafi a I ocal ,do padrão estrutural ,

a extensão ocupada pel as formações geoì ógi cas que ocorrem
na ãrea e que serviram de substrato sobre o qu al evol ui u o

materi al de recobri mento. Desse modo pudemos com certa s egu

rança, obter um control e da rel ação materi a1 subjacente
(formação 9eo1ógica) e material sobrejacente (Formações Su-

perf i ci ai s ) .

b - Cri téri os Foto- Interpretati vos

No i nícì o dos es tudos aero- fotogrãfi cos ti ve-
mos por objeti vo a i denti fi cação e rec onhec ì men to de el ernen

tos bãs i cos e conuns às di versas abordagens propos tas para

o mapeamento das Formações Superficiais, quer fossem de ca-

rãter geol ógi co, geomorf o'l ógì co ou pedol ógi co. Mui to embora

certos deta I hes variassem, o procedi mento geraì no traba.l ho

f oto- i nterpretati vo foi simples, tendo sido uti li zados né to
dos de interpretação de Formações Superficiais em fotos a6-

reas ci tados nos traba I hos de Modenes i (.l971), Nakashima,
(l973) e Ca rval ho e Rotta (i974). Estes Últimos apì i caram

métodos cartogrãfi cos bastante modernos, nos mol des dos exe

cutados por Journaux (,l969 , 197 1), porém adaptados às nos-

sas condi ções tropicais.
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Assim, estabeleceu-se, inìcialmente, o traça-
do da rede de drenagem atõ elementos de prìmeira ordem, ob-
servando-se as di reções , densi dades e extensão dos cursos
d'ãgua bem como a distribuição e delimitação das vãrzeas.
Ai nda como e I emen tos bás i cos prel imi nares foram anal isados
os grandes traços dos es ca rpamen tos , cornijas, e rupturas
de decl i ves oferecidas pel o relevo cujas saì i ônci as topogrã
fi cas são sustentadas pel as rochas bás i cas domi nantes da

ãrea.

As fotos aéreas mostraram-se efi ci entes para

os f ins de del ì mi tação e compartimentação da pai sagem em

seus aspectos topogrãfico-geomorfoìõgìco, no reconhecimento
de detal hes do mode I ado dos i nterfl Úvi os e espi gões, e seus

nívei s mai s ap-l ai nados , tipos de cabecei ras de drenagem e

nas formas , decl i vi dades e extensão das vertentes .

Através desse procedi mento pu demos cartogra-
far superfícies aplainadas que dominam a região sob a for-
ma general j zada de "g1acis" e pequenos tes temunhos de topos

apìaìnados, superficies essas ocupando intervalos altimétrì
cos prati camente constantes e definìdos. Também foram carto
grafadas as pì aníci es al uvi a is que assumem mai ores exten-
sões em alguns trechos de determinados vales (Ribeirões Ta-

manduã, da 0nça, do Pãntano e Cõrrego do Es pra i ado ) ou pela

confl uênci a de dren a gem tomando então ' uma confi guração

trìangular.

0s cri térì os f oto- i nterpretat ivos adotados no

estudo da geologìa e geomorf o-l ogìa, foram levados em consi-
deração para definir e delimitar o obi eto princ'i paì da pes-

quisa ou seja, as Formações Superficiais. Tais crìtérios
permi ti ram, i un tamen te com a caracteri zação efetuada no cam

po, distinguir e defjnjr as formações espessas ' pouco espes

sas, rasas ou pouco desenvol vi das, atravõs da próprì a tona-

lidade e textura das fotos, observação das formas de reìevo
e densi dade da rede de drenagem.



II.2. Trabal hos de Campo

a - Control e e Levantamento de Dados

Paral el amente ãs

vas e de posse de um mapeamento

sos trabal hos de campo que cons

mento de dados da ãrea estudada

Para isso percorremos s i stemati camente toda a

reg i ão através das pri nc ipaì s vias de acesso, assinalando-se
no mapa os I ocai s de observação e amostragem.

0 trabal ho de canpo permì tì u observar aspectos
do quadro paì sagístì co I ocal que vi eram compì etar aqueì es e-

fetuados por f oto-ì nterpretaçã0, dando-se ênfase especiaì
ãs formas apresentadas pel o rel evo, ti pos de vertentes, suas

decl i v idades e extensão. A esquematì zação dos níve.i s de a-
p ìai namento, apesar de del i neados nas fotos aéreas, sõ pude-

ram ser defi ni t ivamente estabel eci das após os l evantarnentos

e control e altimétricos de c amp o. Procurou-se defi ni r ainda

as quebras de gradi entes e passagens de uma a outra s uperfí-
cie, estabel ec idas a parti r da constatação de des níve is mais

si gnì fi catì vos, em degraus ou rampas , ou suavemente, caracte
ri zando extensos "gl aci s ", tornando-se então , neste úl timo

caso, bastante dìfíci I s uas del imi tações.

observações foto-i nterpretati
bãs ico geraì, i ni ci amos nos

i s t.i ram no control e e I evanta
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A caracterização das Formações Superficiaìs
foi realizada a partir da descrição de um grande número de

pontos (.ì06) distri buídos em locais relacìonados a determina

das posi ções e al ti tudes ocupadas no rel evo.

A i de nt i fi cação e o estabelecimento dos dife-
rentes t ipos de Formações Superfì ci ai s no campo , fo ram fei-
tas através de um coniunto de característì cas por elas apre-

sentadas.
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Assim, dados referentes ãs características de
ordem topogrãfica foram levantados a partir de medidas alti
mõtrìcas de cada local visitado, sua pos'ição topogrãrica(to
Po, vertente ) , suas decl i vi dade e extensã0. Sempne que pos-
sível procuramos correlacionã-las a nîveis aprajnados.

Característi cas de natureza morfol ógi ca foram
obti das através da descri ção da textura, espessura, cor e

consi stênci a do materi al . A exi stônci a de desconti nui dade
morfológica, representada as vezes pela presença de um ou

majs horizontes subsuperficiais de sejxos (linhas de se'i -
xos ) de di ferentes consti tui ções e profundi dades , perm'i ti
ram discernir o contato entre materiaìs alterados "in situ"
( formações autõctones ) dos transportados ( formações al ócto-
nes ). 0utr"os 'i ndíc'ios porventura exì stentes, como concentra
ção de pequenas concreções ferruginosas no i nterior do mate
rial, diferenças de textura e cor entre os depõsitos super-
fjc'iais e o materìal subjacente, contatos bruscos e nítidos
entre el es aux'i i i aram na caracteri zação dos materi ai s trans
portados dos evoluídos "in s'i tu". Essa d'i stìnção, porém,nem
sempre foi possível dada a grande homogene'i dade e espessura
mui tas vezes apresentada peì o materi al de recobrimento, da

ordem até de l0 a I 5 metros ou ma'is (es tudos geof ís i cos I e-
vados a efeito na região por El lert e Chauvel - informação
verbal - revel aram espessuras do manto de al teração de até
50 m).

Com rel ação a espessura, as obsenvações de

campo perm'i ti ram a separação de peì o nlenos doi s ti pos maì o-
res de Formações Superficiais: as majs espessas (com mais
de 2 n de profundidade) das pouco espessas que juntarnente
com outros critérjos morfoìõgicos util izados (textura, cor,
estrutura, cons'i stônci a, etc ) , proporci onaram suas subdi vi -
sões -

mai sTambém mereceram destaque as formações



rasas I ocal i zadas sempre nas quebras de gradi ente
mações al uvi ai s, nos val es. Esporadi camente, mas

i nteresse para o nosso estudo, foi a constatação

ça de couraças lateríticas em determjnados níveis
c0s.

ram profundamente as Formações Superfi ci ai s , tornou-se pra-
tj camente impossível di ssoci ar-se estes doi s el ementos (so-

I os e Formações Superf ic'i ai s ) da cobertura superf i ci al da

regiã0. Dessa forma para Sua identif icação utìlìzamos crité
rios def j n'idos peì a Comi ssão de Sol os , I nst j tuto Agnonôm j co

de Campinas e os constanteS do Manual de Método de Trabalho
de Campo da Soc'iedade Bras j I ei ra de Ci ênci a do Sol o (1973 ) .

Para ati ngi r os obietj vos propostos os mate-

ri a'i s coletados foram reunidos em categoriaS pedológ'i cas ao

nível de sub-ordem cuias características ma'is marcantes do

perfi1 são dados pelo horizonte pedológìco B. Ass'im, foram

def ini dos sol oS com hor j zonte B I atossól 'i co, geral mente re-
I aci onados a Formações Superfi ci aì s espessas, soì oS com B

textural a Formações Superfic'i ajs pouco espessas' Solos pou

co desenvol vi dos a Formações rasas , sol os hi dromórfi cos e

al uvi ai s nas pl aníci es al uvi a'is , aì ém de sol os com perf i ì

maj s compl exo, representadoS pel os hori zontes B de " trans j -

çã0".

Como processos pedogenéti cos di versos afeta-
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e as for-
de grande
da presen-
alt'im6tri

Com o obietì vo de caracter izar as vari ações

I aterai s e verti cai s das Formações Superf i c'i ai s, doi s ti pos

de amostragem foram efetuadas: amostragem de perfi 1 e pon-

tual . Porém, tendo em vi sta que oS materj ai s anal i sados exi

biam um alto graU de homogeneidade, em todaS as suas carac-

terísti caS , concentramoS o I evantamento de dadoS em tOrno

de amostras pontua'i s.

b Material
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Todavia, mesmo no caso da amostragem pontual,
sempre foi observada sua posição dentro do perfil. Desta
forma, sempre que possível , a amostra representa o hori zon-
te pedoìõgico B ou o horizonte situado logo abaixo do A.

Para alguns perfís a presença de "linhas de

seixos" obri gou-nos a estudos pormenori zados no l imi te da

descontinuidade, com coletas de amostras, acima e abaixo de

ì a. Resul tados homogêneos permi ti ram que as col etas poste-
ri ores f ossem f ei tas i ndi ferentemente, ac'ima ou abai xo da

" l i nha de sei xos ". Como por6m tai s ì'inhas , quando exi sten
tes , ocorrem preferenc i al mente na base do hori zonte pedol ó-
g'i co B (na nossa ãrea ) as amostras representam materi ai s co

I etados aci ma daquel a di sconti nui dade.

Na Fig. 2 apresentamos a distribuição de to-
dos os pontos descritos e/ou coletados na área bem como a

I ocal i zação das duas áreas-pi I oto escol hi das: ãrea - pi 1 oto
Cravinhos e ãrea-pi'loto Bonfim Paulista.

II.3.

Para efei to de defi ni ção do materi al col etado

no campo, as amostras foram submet'i das a anãl i ses de ì abora

tõrio de natureza mineralógica, química e sedimentológica.

Trabal hos de Laboratór'io

Sob o ponto

tras foram caracteri zadas

modernos de determ'inação

especialmente aqueìes que

Anál i ses Mi neral óg'i cas

de vi sta mi neral ógi co, as amos-

a parti r da uti I i zação de métodos

dos pri nci pai s mi nerai s presentes,
consti tuem sua f ração argi'l a.

a.l. Di fração de Ra i os

Esse método foi apì i cado na caracteri zação da
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amostra total , antes de sofrer qual quer tratamento, e ì arga-
mente nas frações argi I as, apõs separação granul ométri ca.

As amostras totai s f oram anal i sadas apõs pu'l -
veri zação e sem ori entação preferenci aì , enquanto que nas

frações argi I as apl i camos a técnì ca da textura ori entada, a

fim de rea'l çaram-se as'intensidades das faces basais dos ar-
g'i I o-mi nerai s presentes.

Para uma mel hor caracteri zação dos argi I o-mi -

nerais é recomendável trabalhar com amostras livres de seus

agentes cimentantes ou outros quaisquer elementos que possam

interferir na difraçã0. Nesse particuìar procuramos eliminar
das amostras anal i sadas os compostos ferrugi nosos assoc'i ados,

que i nterferem de forma negati va nas determi nações mi neraì õ-
gì cas.

Tal remoção apresenta séri as di fì cuì dades,

poi s, tratamentos mui to enérgi cos, podem faci lmente sol ubi I i
zar os õxidos de ferro, mas ao mesmo tempo prejudicar sensi-
veimente outros mìnerajs, guê tenham ou não ferro em suas

estruturas.

Assim, vários mõtodos são apresentadds
diversos autores Leith, (.l950), Mitchel'l e Mackenzie

Mehra e Jackson (.l960), Mll'l ler ('1964), Koch e Koch

( I 964 ) , uti I i zando di ferentes substânci as e técni cas

ção daquel e el emento.

Um anti go método i ndì cado por Tamm (ì n Mtll I er,
.l964), foi modern'izado por De Endredy (ì963) e reestudado

por Segaien (1970). Este últìmo autor sugere, na remoção do

ferro de materi ai s al tamente ferrugi nosos , a apl i cação da

solução de Tamm (soì.de ãcido oxãlico e oxaìato de amõnia,

pH 3,3 ) associ ada a ì rradì ação sob I uz sol ar ou ì âmpada de

vapor de Hg durante vãrias horas. Esse método tem a vanta-

por
(19s3),
-Dedic

na remo



gem de permi t'i r toda uma gradação na

formas de ferro. A dosagem pode ser
te com ortofenantrol i na.

Asi
vés da I e'i tu ra dos

das nas medidas
cadas por Brown

Roy (196.l) e em

va ao Raio X apr
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remoção das dj ferentes
fei ta col ori metri camen-

etações dos resul tados obtidos,atra
amas roentgenogrãfi cos, foram basea

ânci as i nterpl anares como são i ndj -
esquemati camente por l,Jarshal I e

rincipios de determinação quaìitati
s por Robert ( I 975 ) .

A anãl ise térm'i ca dìferencial (A.T.D. ) foi u-
ti I i zada como um método auxi I'ian na i denti f i cação dos compo

nentes da fração argi ì a. Embora el a apresente certos i ncon-
venj entes e mui tas vezes sej a de uso restri to ( Souza Santos,
I 975 ) , em determi nados casos sua uti I i zação tem demonstrado
real 'importãnci a. Haia v'isto em re'l ação ãs substãnci as amor

fas ou que apresentem fases amorfas e de certos const'i tui n-

tes minerais (gibbsìta, goethita, etc) guê, mesmo em diminu
tas proporções (da ordem de 1% ou menos) são passíveis de

serem detectados por esse método, segundo Mackenzi e ( I 957 ) .

Diversas outras possibi I idades do emprego da A.T. D., princi
pa'lmente na caracteri zação de componentes de argì'l o- mi ne-

rais, são apresentadas por Sieffermann (1969).

Nas anãl i ses térm'i cas dì f erenci ai s f oi adota-
do a seguinte metodoìogia: da fração argiìa de cada amostra,
previamente seca a 509C e moída num gra'l de ãgata, PÊSou-se
l*9, sendo esta uni formemente compactada dentro da termo-
cãpsu1 a e submeti da a aqueci mento até I 0009C, num aparel ho

da RIGAKU. 0 padrão termi camente i nerte de referênci a adota

do f oi a al umi na cal c'inada. 0s termogramas obti dos f oram re
g'istrados sobre papel numa velocidade de 2,5 mm/min e taxa
de aqueci men to de I 09C/mi n .

a.2. Anãl i se Térm'i ca Di f erenci al



Esse método f o'i empregado com o ob jeti vo de

obtermos os teores dos principaìs constituintes de argiìo -
minerai s encontrados nas amostras.

a.3. Análise Termo-Grav'imétrica

0 uso de uma termo-bal ança é o ma'i s i ndi cado

para tal ti po de anãl i se, po'is , ã medi da que uma amostra é

aquecj da, envol vendo perdas de pesos, é reg'i strado o ponto

de 'iníc'io e fim de cada reação.

tntretanto, podemos , i mprovi sar o pri ncípì o

de func'ionamento deste apareìho valendo-se de uma mufla e

de uma bal ança anal ít j ca de prec'isã0.

Na obtenção dos dados quanti tatì vos através
desse método termo ponderal baseamo-nos na tabel a e grãfi co

apresentados por Jackson (1965), correspondentes a tempera-

turas das reações de desidratação ou des'idroxì lação e a

quanti dade de perda de peso dos mì nerai s pesquj sados.

Em função desses dados o procedi mento efetua
do para essa anãl jse foi o seguinte: colocou-Se uma quant'i-

dade conheci da da amostra em um cadi nho, a peso constante '
de poncel ana cal ci nada e I evado a aqueci mento até 220A C em

uma mufla, durante 2h e 30' no minjmo. ApóS esse aquecìmen-

to o mate¡i al é reti rado da mufI a, col ocado num dessecador

para resfri amento natural durante 30' e em seguì da pesado.

Essa mesma operação é realizada nos ìntervalos de 220-3509C

e 350-6509C. Essas temperaturas correspondem ãs perdas de

peso em amostras que contenham gibbsìta e caol'in'i ta, sendo

que suas respecti vas curvas padrões de porcentagem de ãgua

perd'ida ãquei as determjnadas temperaturas ' encontram-se re-
presentadas no grãf i co de Jackson ( 1 965 ) '

-26-

As amostras usadas nessa anãl'ise correspon-

dem somente a fração argi ì a deferri fi cada pel o método de Se
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ga len (1970), pois, a presença de hidróxidos e outros compo

nentes anorfos de ferro poderi am interferi r na perda em pe-

so, dentro dos mesmos limites dos arg iI o-mì nerai s pesquisa-

dos.

A fim de compl etar os estudos real i zados com

as técni cas de di fração de raios X e A.T.D. foram ef etuadas,

sob mi croscõpì o eletrônjco, observações de carãter morfo I õ-

gi co (tamanho e grau de cri s tal i ni dade ) e mi neral ógi co dos

argì I o-mi nera i s presentes nas amos tras que mel hor caracteri
zan as di versas Formações Superfi ci ai s .

a.4. Mi cros copi a Eletrôni ca

Apõs i númeras tentati vas de preparação das

amostras para esse exame de deta lhe, optamos por aquel a

apresentada por Sieffermann(1969) e posteli ormente por uma

técni ca improv isada nos I aboratõri os do CENA, en Pi raci caba'

onde real i zamos esse ti po de anã1ise. A técni ca consi ste em

obter-se suspensões mui to dì luídas do materi a i argi I oso de-

ferri fi cado numa sol ução de col ódio e i soacetato de amila

(l:l,5).

Apõs secagem total ao ar ou em estufa a 369C'

efetuamos um finíssìmo recobrimento do preparado com um fil
me de carbono.

As observações de reconhecimento ao mi croscõ

pio eletrônico, basearam-se nas descrições e ilustrações fc
togrãfi cas apresentadas por Beute.l spacher e Van der Marel

(1968) no Atl as de Microscopia el etrôn ica de mi nerai s de ar

gilas e s uas mi sturas, e naquel as dos resul tados obti dos

por Si effermann (.l969 ) .

a.5. Mì croscop ia tPtì ca

Sob mi croscop.i a óptica de luz transmitida fo
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ram estudadas secções de'l gadas da rocha bãs'ica af i orante e

das couraças I ateríti cas, estas úl timas amostradas em de-

terminados níveis altimétrjcos. As observações mjcroscópi-
cas visaram ao estudo da composì ção mi nera'l ógi ca e cara.cte

ri zação textu ral dos materi aì s .

As característì cas quím'i cas totai s e do com-

pì exo absorvente foram determi nadas, PoF vi a úmi da, segun-

do m6todos e procedi rnentos anal íti cos empregados pel a Se-

ção cle Pedoì og ì a do I ns ti tuto Agronômi co de Camp'inas , em

cujos I aboratór j os real i zamos esse t'i po de anãl i se.

Anãlises Quím'icas

pe'l a Seção

atual i zadas

As pri nc'i paìs
para anãl'i ses de

por Van Raij e

tri camente em

proporção de

b.l.

marchas

rochas,
Val adares

- Carbono - foj determj nado por oxi dação da

matér j a orgãni ca pe'l o di cromato de K 0,4N e ti tu'l ação por

iodometria.

Caracteri zação Químì ca cio

Absorvente

- pH em ãgua

suspensão do

1:2,5.

analíticas
argì'l as e

(1e74).

- Cãti ons trocãve'i s (K*, Ca**
¿fa

Al "' ) dosados individualmente:

adotadas
so'l os, f oram

* foi determi nado

materi al com ãgua

- Potãssi o - a extração foj fei ta com ãcj do

nítri co 0,05N e dosagem por fotomet¡i a de chama. 0 apare-

lho utìlizado foi um Colleman modelo 21 que trabalhou com

chama de oxigênio e propa¡ìo-butano-

Comp I e xo

potenci ome-

destilada na

Mg**, H*
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- Cãl ci o - extração com HN03 0 ,05N e deter-
mi nação por absorção atômi ca com chama de ar-acet'i I eno I i -
gei ramente redutor.

- Magnésio - extração com HN03 0,05N e deter
m'inação através de absorção atômi ca com chama de an-acet'i I e

no ox'i dante.

Nas determi nações por absorçãg atômi ca dos
^++41cãti ons Ca' ' e Mg-- as i nterferênci as de outros el ementos

indesejãveis (Sì, Al, fosfato, etc. ) foram eliminadas com o
emprego de I ml da so'l ução de óxido de lantãnio a 5,5%, para

cada extrato a ser anal i sado.

- Hi drogânì o + Al umíni o - o extnator usado

nesta determjnação foj o acetato de cálcio lN, sob 0H 7,1

manti do pel o emprego do ãci do acét'ico I N como tampã0. A ti tu
ì ação f oi f ei ta com so'ì ução 0,1N de Na0H.

- Alumínio - foi utilizado o processo clãssi
co de extração com KCI I N, segui ndo-se decantaçã0, fi I tra-
gem e titulação com Na0H 0,lN em presença de gotas de fenol
ftal ei na no fi I trado.

- Hì drogêni o - cal cul ado pel a di ferença en-

tre os valores (Al3++ H*) e Al3+, supra ind'icados.

- Soma de bases (S) - representa a soma des

ses cãti ons trocãvei s (i ons H+ e Al3+, não i.rcl uss5; dosa-

dos e expressos em m. e. /1009 do materi al anal'isado.

- Capacì dade de

termi nação representa a soma de

que o materi al fi xou através de

orgãnì cas . E também expressa em

cãt'ions absorvidos por 100 g do

calculada somando-se (S) + H+ +

Troca Catiônica (T) - sua de

todos os cãt'ions trocãvei s

suas partículas minerais e

equivalentes miì'igramas dos

material. Portanto (T) foi
"'3+AI



- Saturação de Bases

de saturação da capacidade de troca
ri aì , sendo obti da pe'l a equação: V-

Pel a anãl i se quími ca total das amostras dosa-

mos, por via úmida, seus principais elementos (Si, Al, Fe e

Ti ) na forma de õxi dos.

b .2.

0s métodos e

foram 'intei ramente baseadas

Van Ra'ij e Val adares (1974)

dos a partir do ataque com

Anãl i ses Quím'i cas Totai s

(U)% - representa
de cãtions de um
Sxl00

T

Apõs di gestão i ni ci al
sul fúri co, as dosagens foram fei tas
extrato do fi I trado, com al umì non,

KMn0O, respect'i vamente para o Aì t0,,

-30-

o grau
mate

A determ'i nação do Si 0Z f o'i ef etuada no res í-
duo não di geri do pe'l o ataque sul fúri co, atravõs de fusão al

cal j na com Na0H a 30% e posteri or dosagêffi, por col ori metrì a,

com sol ução sul fomol ibdi ca.

reagentes anal íti cos empregados

nos proced'imentos i ndi cados por

na determi nação daquel es -õxi 
-

HZS0O I :'l .

Esses mesmos el ementos

por via seca, através da técnica de

cia de raios X aplicados somente em

col etadas a dj ferentes profundi dades

to.

realizada peìo ataque
col ori metri camente , no

ortofenantrol i na e

Fer0, e Ti 02.

Na preparação das amostras para essa anãl i se

quantitativa obedecemos um procedimento utilizado no insti-
tuto de Mineralogia e Petrografia da Universjdade de Colô-

ni a, Al emanha 0ci dental .

foram também dosados,
anãl ì se por fl uorescên-
determi nadas amostras
de um mesmo afloramen-

Em uma estufa I I 09C, as amostras e as subs-



tãnci as quími cas usadas foram submetidas ã perda da

ãgua hi groscõpi ca durante 24 horas.

Para cal ibração do aparel ho anal i sador e

pos teri or comparação e correção dos impuìsos emì tì dos pelos
el ementos em anã li se usamos um padrão jnterno constituído
de uma mistura de SrC0a , para anãl i se de Si e Al , Smr0, Oa-
ra o Fe e Sc203 para o Ti, misturados, num gral de ãgata,du
rante mei a hora, para perfei ta homogeneì zaçã0.

As retas padrões foram obt.i das a pa rti r de

sete amostras artif icialmente preparadas, abrangendo limi-
tes porcentuais de cada e I emen to, extraídos de anãl i ses a-
presentadas por Vaì eton (ì 967 ) e Mon.iz (ì967 ) , para mate-
riais semelhantes ao nosso.

A segui r
ou do materi a1), 150 mg

borato de Li (LiZB407),
nalisada.

3l-

suô

A homogenei zação prì me.i ramente foi feita du-
rante I /2 hora num gral de ãgata, trans feri da cuidadosamen-
te para um reci piente metã I ì co de Pt-Au e ì evado à mufl a,
sob temperatura de I0409C, durante 8- l0 mì nutos, até obten-
ção de uma péroì a. tssa péroì a foi em segui da pulverìzada
num moi nho automãt.i co especi al durante 5 mi nutos.

Para anãl i se do Si e Al o fÍnissimo pé obti -
do de cada prepanado foi colocado em cubetas de aço sob

pressão de I,5 ion/cm2 obtendo-se umô pôsti tha, cuj as partí
cul as e superfícìes fi caram unì formemente dì stri buídas. Es-

sa técn i ca é recomendada por Savel I i (1967) para anãlises
de Si e Al sob fl uorescênci a de raios X.

tomamos 250 mg da amostra (padrão
do padrão i nterno e 600 mg de Tetra
total i zando lg, da amostra a ser a-

Para o Fe e Ti o pó foì colocado e levemente
press i onado sob um ômbol o metãlico, em cubetas de alumínìo
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em cujo fundo ôco distendemos uma folha transparente Mylar.

0s dados obti dos a parti r das anãl i ses quîmi
cas totais, permitiram também os cãlculos das relações mole
cul ares Ki e Kr.

Tanto Ki como Kr representam valores que ôd_
ni tem, una comparação geoquÍmi ca mais objeti va entre e den-
tro de duas ou mai s amostras entre si.

Ki e Kr são deduzi dos
molecuìares:

f-= Si0Z e K =, Ar2o3 r

Através de K., podemos deduzi r qua.i s os prì n-
cì pai s grupos de argi I o-mi nerai s presentes no materi a1 e

seu rel acionamento aos grandes processos geoquími cos envol -
vidos nas s uas evol uções , c omo é demonstrado experimental
mente por Pedro (.l969).

Assim, vaì ores de Ki abai xo de .l,8 
ì ndi cam a

presença de hidróxidos de Al lìvre (processo da aìjtização),
va I ores entre .l,8 e 2,0 i ndi cam presença de argi I o-mj neraì s

l:l pertencentes ao grupo da caulinita (processo da monos -
sial itização). Va I ores de Ki aci ma de 2 re l aci onam-se ao
processo de bissiatitização atuante na formação de argi l o -
mi nerai s do grupo 2:ì.

c - Anãl i ses Sedimentolõgicas

c.l. Granul ometri a

das seguintes rel ações

Si0Z
Al ^0-+ Fe^0^¿J ¿3

Para essa anãl ise separou-se cerca de 200
gramas de cada amostra, previamente secas ao ar, desagrega-
dos mecanicamente em um almofarjz com pìstilo de borracha e
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em seguida passadas por peneira com 2mm de abertura para se

paração da fração cascal ho. Tal fra ção é prati camente ine-
xi stente em nos so materi al .

As frações i nferi ores recol hi das desse penei -
ramento consti tuem a chamada te rra f ina seca ao ar (T.F.S.A. )

sobre a qual processanos o fracionamento granulométrico.

Foram tomados 509 dessa T.F.S.A. tratadas com

ãgua oxi genada para des tru i ção da matõri a orgâni ca. Pos te-
riormente foram agitadas corn uma solução 0,04N de pirofosfa
to de sõdì o (NaOPr0rl0H20), durante 24 horas, para a di sper
são e defl ocul ação das frações fìnas presentes, como é reco
mendado por Mtlckenhausen (1968).

Em seguida foi fei ta a separação das partícu-
ìas > 63p (fração areia) através de uma bateria de peneiras
com i nterval os sucess ivos da ordem de lø. Esse penei ramento

foi processado a úmi do.

Para as f rações

nheci do método da pi petagem.

l,Jorth transformada em escai a

Essa aná'l ise granuìométrica foi de muita im-

portãnci a na caracteri zação textural do materj al , tendo- se

adotado os dì agramas tri angul ares de classificação da Soil
Survey Staff (1967) e a de Campìnas, Medina (-l967). Esta ú1

tima só pode ser empregada apõs o cál cul o das frações inter
mediãr'i as (are i a fi na + si Ite).

i nferi ores a 63Ì.; usamos o co-

A escal a adotada foi a de tlent

Ø.

0 exame morfoscópì co das amostras vi sou defi -
n.i r o grau de arredondamento e textura superfì c ia1 apresen-

tadas pelas partícuìas da fração areia. A esfericidade não

c.2. Estudos Morfoscópicos da Fração Areia
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foi consi derada, pois alõm de ser um fator de menor impon
tãnci a, os grãos apresentaram-se reì ati vamente uni formes em

rel ação a esse caráter, com es feri ci dades s empre acima de

0,7 .

Foram anal i sados entre 50 a 100 grãos , esco-
lhidos ao acaso, para cada i nterval o da fração areìa até
3ø (0,125 mm) de diâmetro. 0s grãos de valores abaixo dessa
granulação mínima estabelecida, quando transportados peìa
ãgua, ge ra I men te não se ap res en tam arredondados. 0 arredon-
damento foi determinado pelo processo "visual comparativo "

segundo tabel a padrão Krumbein (194ì ), reun indo 9 classes
de arredondamento.

A textura superficial foi veri fi cada nos mes

mos grãos computados para o a rredon damen to e reuni ndo as 4

cl asses defì ni das por Krumbei n e Pettìjohn (1938); I iso-fos
co (LF), Ii so- pol i do (LP), rugoso-fosco (RF), rugoso-poì ido
(RP), tendo sido acrescentado o termo intermediãrìo para os

grãos exibindo características transitórias de classes.

As determi nações, tanto do arredondamento co

mo da textura superfì c ial , foram real i zadas sob l upa binocu
lar.

0s res u I tados forneci dos peì a anã1ì se granu-
lométrica foram transcri tos em tabelas e representados gra-
fi camente por h istogramas, tendo sido as respecti vas curvas
acumul ati vas pl otadas em papeì de probabi I ì dade normal. Des

sas curvas foram extraídos os r¡alores de diâmetro, em esca-
la Ø, correspondentes a 5%, 16%, ?5%,50%,75%,84% e 95%

da distr.i buiçã0. Esses valores foram utìl.i zados na deterr¡j-
nação dos p arâmetros estatísticos propostos por Fol k e t,lard

(1957), ou seia: dìãmetro m6dio 11"t,), grau de seleção, atra

c.3. Parâmetros estatísti cos



vés do cãlculo do Desvìo Padrão (or )

(Sk., ) e a curtose (Kn).

d - Análise Estatistica (Cluster Analys.i s)

Com o obj e ti vo de se esti mar o grau de simila
ri dade ou de afi n i dade dos di ferentes materiais estudados e

representados por 38 amostras analisadas, aplicamos o rnéto-
do da anãi i se de a gru pamento (cl uster airalysis). Es te méto-
do permi te, através de um dendograma, uma re pre s en tação grã
fi ca na qua l é possíve1 o agrupamento de amostras (ou de va
riãveis) hierarquicamente de acordo com a maior ou menor si
mi I ari dade entre elas. As l.l vari ãveì s sel ecì onadas para es

sa anãl i se abrangeram dados mi neral ógi cos, quírnì cos e sedi-
mentol õgi cos do materi a ì .

Vári as medìdas podem ser emp rega das na anãl i -
se de agrupamento, conforme é apresentado por Sokaì e

Sneath (1963) e Parks (1966). No presente trabal ho foj usa-
da uma função de distância "D". Ela expressa o grau de simi
I ari dade como distâncias em um es pa ço n-dimensional, entre
doì s obj etos ( amos tras ) e cuj as medi das das vari ãvei s foram
previ amente padroni zadas (transfonmadas no sentido de vari a

rem de 0 a ì).

0 processamento dos dados desse trabal ho foi
realizado no "Ceniro de Cálculo Numórico da Escola Poiitõc-
ni ca da Un i ve rs i dade de São Paul o", tendo sido uti l i zado o

programa "200-RGM Cluster" da IBM, 1ìnguagem Fortran.

No desenvol vimento do método constrói -se i ni -
cialmente uma matri z dos dados já transformados. Essa ma-

tri z foi padroni zada col una por col una de modo a fornecer
i gual peso para cada uma das variãveis.

A segui r foi obt i da uma matri z de sìmì l ari da-

grau de

-35-
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de, simétrica, com base na função de distãncia e finalmente
obteve- se o níve i de s i mi I arì dade das amostras que são agru
padas de acordo com uma rnaior ou menor simi.ì aridade entre
eì as, o que é rep res en ta do g ra fi c amen te no dendograma. No

caso, o val or zero si gni fi ca grau mãxj mo de s imi I arì dade,i.
e., quanto menor a di stâncì a maior serã a s imi l ari dade en-
tre as amostras anal isadas.



III. ASPECTOS GERAIS DO MEIO NATURAL

A regìão em estudo si tua-se na parte NNE do

tado de São Paul o, abrangendo parci al mente os muni cípi os

Ri bei rão Preto, Cravi nhos e Serrana.

Es tendendo-se por uma ãrea que perfaz aproxima

damente 500 km2 entre os paral eì os 2l 900 e 21930' de ìatitu
de S e os meri di anos 47Q30' e 48Q00 de ì ongi tude l.l.G., dela
fazem parte o d is trì to de Bonfim Paul ì sta, I ocal i zado na

porção centro este do Município de Ribeirão Preto e a cida-
de de Cravi nhos, sobreel evada na parte central de seu Muni

cípi o.

Issa pequena parcel a do terri tóri o pauì ista ca

racteri za-se por pertencer a provínci a geomorfol õgì ca das

Cuestas Basãl ti cas de Al mei da (.l964 ) equ'i va ìente, grosso mo

do, a sub-reg ião Al to Pl anal to de Monbeì g (l954 ). Esta ' por

sua vez , do pon to de vi sta geográfì co, é parte i ntegrante e

representa o rebordo de um extenso p lanaì to que, em suave
'i nc1ì nação, se estende para oeste em d ì reção a cal ha do rio
Paranã, constì tuíndo a grande unì dade morfol õg i ca do Planal

to 0cidental Paul ista. Aì ém disso, a sub-região Al to Planal

to, constitui a porção oni ental e também a mai s eì evada da-

quele Plana.lto a re n j t o - b a s á-l t i c o representada que é, peìo

rel evo de cues tas do E s tado de São Pau.l o cuias ma iores alti
tudes al cançam 800 a 1.000 metros. Esses escarpamentos de

" cues tas " cons t ituem um el emento morfol6gì co ìmportánte se-

parador de du as províncias morf o.ì õgi cas pois, o seu fronta l,
situa-se no contato das camadas mes ozój cas (Pl anal to 0ci den

ta1 ) com as paì eozõi cas deprimì das (Depressão Peri féri ca)

Fi 9.3.

A apresentação dos pri ncì pa is as pectos geol óg.i

cos e morfol õg ìcos, climãt.icos, pedol õgì cos e fi tol õgi cos

da regiã0, esboça o quadro do meio natural en que se desen-

vol veu es te trabal ho.
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Fig.3 - Posição da ãrea de estudo em relação ãs províncias
geomorf o1õg.i cas do ts tado de São paulo

IIL I. As pectos Geoi õgi cos

Geologicamente, a posição da região NNE do Es-
tado de São Paulo, em relação ã Bacia Sedimentar do paranã ,
confere ã sua estratìgrafia certas peculiaridades. Ela cons-
ti tui pequena porção da pa rte margi nal da Bacia em que a sub
sidência foi rnuito Ienta em relação aos processos erosivos
mui to ma'i s i ntensos durante os epi sõdi os de soerguimento e

que, consequentemente, determi naram um regi stro sedimentar
muito jncompleto do tempo geolõgico. (Soares et al, 1973).

Entretanto, os ci c los seguramente conti nentai s

são bem representados por c lãsti cos arenosos e estrati grafi -
camente as formações que ocorrem na ãrea escoì hi da consti -
tuem uni dades ì i to16gi cas bastante defi ni das " Dessas unida-
des, a que predomina na ãrea 6 composta por rochas bãsicas,
aparecendo subordi nadamente as sedimentares, todas eìas, po-
rõm, pertencentes ãs formações geolõgicas incluídas no Grupo
São Bento.

0 Mesoz6ico, portanto, apresenta-se mais desen

vol vi do sendo representado peì as formações Pi rambõi a , Botuca
tu e Serra Gera l respecti vamente em ordem cronol ógi ca decres
cente de apresentaçã0. Sedimentos mais recentes representam
a cobertura sedimentar dessas formações e distribuen-se eX-

tensivamente por toda a regiã0, tendo espessuras variãve.is e

capeando superfícies marcadamente aplainadas em determinados
niveì s topogrãf icos.

- 38-
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Fo rmação Serra Geral - Rochas Bãs icas

A rna i s i mportante das formações supra ci tadas ,

e sobre a quai recai parti cu I armente o trebal ho propos to, é

a formação Serra Geral . Só no Muni cípi o de Ri be irão Preto
ela ocupa uma área unìforme de aproximadamente 87% (0livei-
ra e Carvalho, 1966), apresentando uma espessura médi a de

100 metros (Sineì ì i, .l 970).

Essa formação õ representada peì os derrames ba

sãl ticos, enorme massa de roch as bãsj cas ori g i nada pel a ati
vi dade magmãtì ca efus i va fìssural que se es tendeu peì o Bra-
siI meri dì ona l concom.i tante a processos magmãti cos subterrâ
neos que deram or.igem aos sills e di ques de diabãsjos. In-
tercal adas nessas camadas ou mesmo recobrindo-as podem o-
correr camadas sedi mentares arenosas , pertencentes ã Forna-

ção Botucatu.

A Formação Serra Geral tem s i do bastante estu-
dada e ampì amente descri ta em i números trabal hos de di ver-
sas naturezas científìcas destacando-se entre el es os de

Leinz (1949 ), Franco (1952), Al me ida e Barbosa (.l953), Ab'

Saber (1954, 1959), Almeida (1956, .l964 
) , Barbosa (.ì957) e

mai s recentemente Amaral et a1 (1966), Lei nz et al (1966) ,

Cordani e Vandoros (.ì967), Guìdicini e Campos (1968), Soa-

res (ì973). Sobre a reg ião de Ribeirão Preto, a geoì ogi a

foì pri ncipalnente abordada por Aìmeida (1954 ) e Sinelli
('ì970) sendo que o mai s recente apeamento geol õg ì co do NE

do Estado de São Pau1o, e que abrange a área pesqui s ada, de

ve-se a Soares et aì (1973).

A compos i ção méai a de 3l anál i ses quími cas a-
presentadas por Cordani e Vandoros , (1967 ) para toda a Ba-

cia do Pa ranã, não di fere daquel as extraídas de 8 anãl ises
fei tas por Ruegg e Dutra, (l965 ), específì cas para amostras

da reg ião de Ri bei rão P reto e arredores, fato que evj denci a,
em parte, a homogenei dade da compos i ção quírnìca das rochas



'bãsicas do Grupo S. Bento.

Sl0? llâ2 Ât203 FeZ03 FeO llno t90 CôO ilô20 KZO ?Z0S H20

^l 
49,65 3.01 t3.60 6.25 8.70 - 4.53 8.06 2.41 l.3t - 2.t6

B) 49.1t 3.4{ ì4.09 4.39 9.85 0.23 4.03 8.54 2.g3 t.24 0.46 2,02

A) Cord.¡i e Våndoros ('1967) - ,lãdlð de 3t ànãliser
8) Rueg9 e 0utrà (1965) - ¡tédlð de E a¡ãllses

Estudos geocronolõgicos foram realizados por

Amaral et al ( 
.l966 ) e Met fi (1967 ) para um grande núnero de

amostras abrangendo toda extensão das rochas basãl ti cas da

Baci a do Paranã. Tai s determi nações de i dades riadi omõtri cas,

utilizando-se o mõtodo K-Ar, evidenciaram idades pertencen-
tes ao Mesozõi co superior (J-K).

0s basal tos, petrografi camente, possuem gran-

de quantidade de material amorfo (teor em vidro vulcânico
va ri ando entre l0-60% e que consti tui um dos mátodos usados

por Leinz et al (1966) para demonstrar heterogeneidade de

t avas basã1ti cas ), sendo ri cos em plagioclásios cãlcicos
( andes i na e ìabradori ta ) e clinopiroxênios (pi geoni ta e au-
gita, com predomìnâncìa desta úìtima) como minerais essen-

ciais. Associados a estes ressaltam-se quantidades apreciã-
vei s de mi nerai s opacos (magneti ta, ilmenita e ti tano-magne

tita), al ém de ocas i ona I ol i vi na, hornbl enda, apati ta e

quartzo, como acessórios. Preenchendo vesícu'l as e amígdalas

encontram-se mì nerai s secundãri os pri nci pal mente do grupo

das zeõ1 i tas, ern menor p ropo rção quartzo, cal cedôni a, cel a-

doni ta e raramente cal ci ta.

Quando i ntemperì zadas, a presença de crostas
castanho-amarel adas (aspecto ferrugì noso ) envol vendo um nú-

cl eo de rocha sã, (fenômeno de esfol i ação esferoidal ), cô-

- 40-
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racterj zam as primei ras fases de al teração dos mi nerai s

primãrios coBìponentes dessas rochas. Rel at'ivamente pouca

atenção vi nha sendo dada a essas crostas, até que Mel fi e

Levi (1971) e Levi e Melfi (1972), em trabalhos pioneiros
desse gênero, estudaram os estãdios ìn'iciais de ìntemperis
mo atuantes sobre di versas rochas bãs i cas ígneas e metamõr

fì cas representati vas do Estado de São Paul o. Estudos de

estãdi os de al teração mai s avançados sobre rochas bási cas

deve-se também a Pai va Neto e Nascì mento ( I 957 ) , Setzer,
(1960) e Melfi (1967a) relacionados a caracterização de

cunho pedolõgico.

Na formação Serra Geral i ncl uem-se não sõ os

derrames e i ntrus i vas bãs ì cas como tamb6m areni tos eõl i cos

i nterderrames cujas di sposi ções no tempo e no espaço I evam

a i mpl i cações de ordem estrati grãfi ca mui to controvert'i das

dentro da geologia desta formação e do prõprio mesozóico ,

(Soares, 1973). 0s diques não apresentam rnaior sign'i f icado

estrati grãfi co por consti tuì rem corpos de j ntrusão dj scor-
dante.

A presença tanto de i ntrus i vas como de extrus i

vas bãs'icas (com predominância destas últimas) além de ra-
ros e pequenos diques, é constatada na ãrea escolhida. To-

das essas formas porém, 'i ndependente de suas pos ì ções de

ordem estrati grãfi ca, serv'i ram de base I ì to1 ógi ca prati ca-

mente úni ca e homogênea sobre a quaì evol ui u um materi al

de recobrimento, enfoque prì nc'i pal do presente trabal ho.

Estas Formações serão abordadas suscintamente

com o i ntui to de compl etar os aspectos geoì óg'i cos da re-
gìã0. El as não mereceram estudos mai s pormenori zados por

não fazerem parte do escopo pri ncì pal deste trabal ho.

Formações Botucatu e Pi ramboi a

tares
Rochas Sedimen-
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A Formação Botucatu restri nge-se a porção NNE

da área geral , em contato não muito bem definido, ora com

rochas bãsi cas, ora recoberta por sed i men tos mai s recentes.
Uma das melhores exposições evidenciando conjuntamente es-
ses doi s ti pos de contato encon tra- s e num corte da rodovi a

R'ibeirão Preto-Serrana, a 6 km de Ribeìrão Preto.

Na porção SSt, a Formação Botucatu se apre-
senta, entremeada a rochas bãsi cas, formando beì as escar-
pas acompanhando a margem esquerda do Rjbei rão do Pântano,e
seus tri butãri os os Cõrregos Esperança e Grande.

A formação Botucatu é aqu i tomada como uma

uni dade cons ti tuída mac i çamente por sedi mentos arenosos que

tem na estrati fi cação cruzada de grande porte a sua estrutu
ra mai s ev i den te e característica. Não são ra ros , porém,cor
pos h omogên eos sem Iaminação. Tal honrogenei dade l itolo'gica
corresponde à dominante fãcies eóìica dessa formação, tendo
sido a única constatada na ãrea.

Sua granulação é de fina a média e, por pos-

suirem pouca matri z, são friãveis. Grãos grossei ros ocorrem

em nívei s descontínuos, sal i entando a l amì nação. 0 teo r das

frações fi nas , silte + argiìa, geralmente é bai xo , menor

que l0%. tssas bai xas porcentagens de materi al fi no consti-
tuem uma das di ferenças si gni fi cati vas con a fo rmação subja
cente , a Pi rambóì a, mais argììosa.

A compos i ção mi neral ógì ca das frações grossei
ras ap res en ta predomì nãnc.i a exclusiva de quartzo (mais de

90%), cujos g rãos são bas tante a rredond ados e caracteri s ti -
carnente foscos na sua grande maioria.0 restante dos tline-
rais acha-se di stri buído entre felCspatos, síl ex, mì ca e pe

sados (destaca-se a presença de turma.ì inas, estaurolita,cia
nita, zircã0, ruti I o. Dentre os opacos, a magnetì ta ) .

A Formação Pi rambói a é constatada apenas em
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certas porções do I imi te norte oriental da ãrea. A NE, den-
tro do Município de Serrana, e no extremo E, ela tem sua pre
sença revelada em alguns locais, peìo entalhe do Ribeìrão Ta

manduã e seu pequeno afiuente, o Córrego do Espraiado. As me

lhores exposições, entretanto, sìtuam-se ao ìongo da estrada
Ribeirão Preto-Serrana-Cajuru a quaì atravessa e delimita o

extrerno NNE da área-

0 sìgnìficado da Formação Pirambõia será aqui
utilizado como constituindo a parte inferior da sequência me

sozói ca, caracteri zada susci ntamente, por areni tos argi losos
com i ntercal ação de camadas de s il ti to e fol hel ho, de ori gem

aquosa fl uvi al cono é defi ni do por Soares (1973 ) e reafì rma-

do por Franzineììì (ì973), ao estudar estruturas sedimenta-
res e o ambiente de sedimentação dessa formação no Estado de

São Paul o.

Dos aspectos texturai s ressal ta-se a predom i-
nãnci a total de cl ásti cos de tamanho ìnferior a 0,5 mm (lØ),
caracteristì ca de granul ação méd ia a f.i na, coesos por uma

matriz sìlto-argì1osa que participô em torno de 15 a 20% na

composição média litolõgica dessa Formação, e que é a mais

sìgnificativa diferença, com os arenitos da Formação Botuca-
tu.

M i n e r a I o g i c a me n t e , a sìmpì ici dade desta l ito-
logìa é comparãvel, em parte, com a Formação Botucatu, que
.ì he é sobrejacente. 0 quartzo, apresentando-se como componen

te domi nante, sub-arredondado a francamente arredondado, de

aspecto mais bri I hante e poì i do quando não revesti do por pe-

lículas avermelhadas, ferrugìnosas. Estas últimas caracterís
tì cas, de certa forma, podem consti tu ir di ferenças na distin
ção com o quartzo do areni to Botucatu. 0s dema i s mi nerai s da

fração grosseì ra são representados pel as b¿i xas porcentagens

em mi nerai s acessõri os e pes ados , quaì i tati vamente idênticos
aos da Formação Botucatu. Cons t itu em di ferenças mais marcan-

tes entre as dua s formações a presença de s iI I imani ta entre



_ 44_

os pesados, uma menor presença de magnetita entre os opacos

e de fel dspatos bastante al terados , entre os transparentes ,

em se tratando da Formação P i rambõi a.

Sedì mentos Mode rnos - Cenozõì co

Compì etando o quadro geoì ógi co I ocai aparecem

reduzidos afloramentos de sedimentos modernos.

De uma maneì ra geral esses s ed i men tos apresen

tam-se mal sel ec ionados e pouco coerentes, prati camente não

estruturados, veri fi cando-se tarnbén, ôom certa frequênc i a,

a exì stênci a de um hori zonte subsuperficial de sei xos ( 1i-
nhas de pedra) a diferentes profundidades e composìção va-

ri ãvel . Sua ca racteri zação sedimentolõgica sob o ponto de

vì sta granul omãtri co e mi neraì õgi co não mostra grandes di s-

crepãncias quando comparada ã das formações Pì rambõi a e Bo-

tucatu. No entanto, a presença ma rca nte de magneti ta é born

fator na distinção com essas formações '

El es distribuem-se extens i vamente capeando um

tìpo de relevo caracterìzado por amplas superfícies marcan-

temente aplaìnadas, como nos arredores de Ribeirão Preto,no
extremo norte da ãrea gerai de estudo, onde ocupam nivei s

topogrãfì cos que co rres pon dem a topos de i nterfl úvi os do

Rio Pardo, e seus afl uentes.

0s depós i tos de vãrzea, por outro I ado, são

pouco express i vos destacando-se os maì s desenvol vi dos ao

i ongo dos Ri bei rões do Tamanduã e da 0nça e seus afl uentes '
que res pecti vamente deì imi tam a área a .ì este e ao sul.

III.2. Aspectos Morfolõgicos e Estruturais

0s g randes traços estruturais de toda reg ì ão

NE do Estado de São Pau.ì o são caracteri zados por fal has e
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fraturas, descri tas nos trabal hos de mapeamen to 9eoì õgi co e

fetuados por Sinelli (1970), Soares et al (ì973) e especifi
camente sob o aspecto geomorfolõgìco estruturaì por l.lernick

e Si nel li (1970). Um estudo s obre a tectôni ca no munìcípio
de Rìbeirão Preto foi realìzado por Sinelli (197.l)' esten

dendo-se para todo o NE do Estado de São Paulo com o traba-
I ho de t,terni ck (197?') .

0bservando-se os al ì nhamentos no mapeamento

geoì-ogi co estrutural de toda a regi ão veri fi ca-se que são

ori entados com mai or frequênci a para NNE e os de mai or im-

portãncì a para Nl^l, e que não tem di stribuição honogênea;cer

tas ãreas exi bem maior densidade del es, como õ o caso das

situadas a leste, mais prõximos ao contacto com o embasarnen

to.

Especi fi camente dentro do Muni cípi o de Ri bei -

rão Preto e abrangendo grande parte do de Cravi nhos conside

rações tectôni cas I evadas a efei to por Sinelli (1971) e de-

po.i s t{ern i ck (1972 ) apontam uma séri e de evi dônci as de fa-
t hamen tos pa ra essa área.

Examì nando-se as foì has topogrãfi cas do I.G.G'

e acompanhando o mapeamento geol õg ì co estrutural (l:50'000)
verifica-se que a c i dade de Rì bei rão Preto e parte de seu

município se l ocal i zam numa " De pres são " onde as al ti tudes

vari am de 500 a 650m. No I ado sudeste, abrangendo inclusive
o di stri to de Bonfi m Paul i sta, e di ri gi ndo-se para o nuni cí
pìo de Cravinhos, as altitudes aumentam rapidamente atingin
do um mãximo em torno de 900 m nos arredores da ci dade de

Cravj nhos , refl et indo prob l emas de ordem tectôn i ca '

A.l ém di sso, q uando nos de tenos na observação

do mapa da rede de drenagem dessa regi ã0, organ izado por Si

neì1i (.l970), chama-nos realmente a atenção o paralelismo e

xi bi do pe l os seus prì nci pai s cursos d'ãgua : ri os Mogi ' Par-

do e Sapucai e bem ao norte o do Carno, e a retiIinidade e-



xi bi da por I ongos s egmentos de seus percursos, revel ando

exi stênci a de marcante controle es trutu ra I na fi xação da

de de drenagem.

Desse modo, por estar si tuada entre as redes

h i drogrãfi cas formadoras do médi o ri o Pardo, pe'l o I ado se

tentrional, e do Ribeirão da 0nça e rio Mogì-Guaçu, pelo me

ri di onal , o relevo da ãrea esco lhi da es tã condicionado ao

ental hamento rea li zado por esses tres cursos pri nci pa i s con

sequentes para os quaì s correm, quase perpendì cul armente,
seus afl uentes, A semel hança do que oco rre em toda região,a
fe i ção domi nante desse rel evo é a exi stêncì a de grandes tes
temunhos tabuliformes sobressaindo em meìo a uma superfície
ondul ada suave. Esses tes temunho s se distribuem em forma de

e l evações i so'l adas ou em forma de pl ataformas i nterfl uvi ai s,

ampl as e continuas.

As formas ìsol adas são mai s frequentes ao nor

te da ãrea enquanto as pìataformas interfluviais orientadas
na dìreção N !,,l separam as tres bacias hidrogrãficas anterior
mente ci tadas.

A pì ataforma i nterfl uvi al rnai s arnpl a, contí -
nua, elevada e di ssecada, com rel evo mai s aci dentado ' passa

por Bonfim Paul.i sta e Cravi nhos. Particularmente ela consti
tuì a parte central destacada da área geral, e abrange as

duas ãrea-pi I oto sobre as quai s recai ram as observações de

detal he do presente traba I ho.

Para essa pl ataforma os níveis al ti métri cos

estão ac ima de 7C0 metros decrescendo em ambos os I ados pa-

ra cotas maìs frequentes que oscilam entre 600 e 650 metros.

Prõximo aos val es os nívei s decrescem até 500 netros.
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a

re

auanto ao aspecto hì drogrãfi co podemos si tuar
essa pl ataforma como um ampl o espi gão di vì sor de di reção N l'l

em cuj as vertentes mai s aci dentadas, peì o lado setentrional,
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I ocal i zam-se as cabecei ras dos afl uentes que vão formar a

baci a do rio Pardo. A rede de drenagem, pelo menos ne'sse la
do e em sua porção inicial é mai s densa, com cabecei ras em

encostas mai s abruptas dando uma feição mais recortada e

ac i den tada ao relevo, fei ções essas sem demarcadas na ãrea-
piìoto de Bonfi m Paul i sta. Pel o I ado meridional o rel evo é

caracteri zado pel as vertentes mai s suavi sadas cuj a rede de

drenagem é pouco densa , de padrão ma.i s ou menos retangu lar
e cursos Iongos com cabecei ras de erosão em encostas dos

formadores do Ribeirão da 0nça. Esse ribeì r"ão que lir¡ita
nossa ãrea, a SW, se apresenta bastante meãndri co demarcan

do os contornos em cotovel o ofereci dos peì as di ãcl ases,quan
do em contato di reto com o basal to, além de pl aníci es de i-
nundação ampl as e contínuas em aì guns de seus trechos.

Certos cursos menores, i ndi ferentemente per-
tencentes às bac i as do Pardo ou 0nça, apresentam planicìes
de ì nundação rel at i vamente ampì as . Esses cursos se locali-
zam na porção leste da ãrea.

Toda essa rede hidrogrãfica, ental hando cana-
das areni to-basál tì cas por erosão dì ferencial escul pi ram as

formas de relevo aquì mencionadas em seus traços mais mar-

cantes.

Tanto o exame de fotografì as aéreas como o re
conhecimento de campo permì tì ram reconhecer as característi
cas gerais desse rel evo, al ém de certos nívei s escalonados
que partem do espigão mais alto e amplo da ãrea (plataforma
i nterfl uvi al Bonfim-Cravinhos) e que se es ten dem I ateralmen
te, para ambos os lados, dando aspectos de superficies mais

apl ai nadas revel adas também no mapa de decl i vi dades.

I i I.3. Aspectos Cl imãtì cos

Do conj unto compl exo de fenômenos meteorol6gi
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cos que compõem o cl ima de um determi nado I ocal são os ele
mentos térmi co (temperatura) e hídri cos (preci pi taçã0, umi

dade, eva po ração ) que exercem maior i nfl uênci a nos proces

sos de intemperi smo e pedogênese.

0s dados referentes a esses el ementos cl imã-

ti cos , para a regi ão de Ri be i rão Preto, foram extraídos do

I evan tamen to sobre o cl ima do Es tado de São Paul o I evado a

efeito peì a Seção de Cl i matol ogi a Agrícoia (I.A.C.) em

I974, como parte do recente programa de pesqui sas sobre Zo

neamento Agricol a do Estado.

0 quadro I e a fi gura 4 apresentam numérìca

e grafi camente as mõdi as mensai s da temperatura, precì pi ta

ção pluvial e os resui tados dos ba l anços hídri cos caicula-
dos segundo Thornthwa ite, ,l948 e Thornthvra.i te & l'lather '
1955, conti dos naq ueì e I evan tamen to.

Segundo o sistema internacional de Köppen os

dados mensai s pl uv'iométri cos e termométri cos e seus efe i-
tos na d ispon ib il.i dade de umì dade no sol o, acì ma apresenta
dos, permitem identif icar o clima da região de Ri be i rão

Preto como s endo do tiPo A,,,, defi ni do como: - Clima Tropi -

cal úmi do, bem demarcado sazonal mente por uma es tação de

verão quente e chuvos a (temperatura s uperi or a 239C e mais

de 250mm de chuva no mes maìs quente) e uma estação de in-
verno seca e amena (temperatura nunca inferior a I89C e

precì pi tação menor que 3Omm no mes rna.i s frì o ) . 0 índi ce

pluviométrico anual des te ti po climãtico apresenta uma an-

pì i tude de 1.-l00 a 1.400 mm subdivídido em 3 isoietas que

passam peì a reg i ão (Mapa de Chuvas do tstado de São Paulo,

Schröder, .l 956). A mai or pa rte da regiã0, todav ia , acha-se

compreendida nas isoietas de 1.100 a l.30Omm anuais.

Este ti po cl imãtj co , porém, fi ca bem def ini-
do par"a as ãreas mais bai xas da regiã0, ìncìuindo-se aque-

la onde es tã i nsta l ada a Estação E xper ì men ta l de Ri be irão
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Agosto
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s
Temperatura
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Ri bei rão Preto
Lat. 2.l911¡S
Long. 47943'l.l

oc

23 ,3
23 ,3
?2,9
?1 ,3
t9 ,?
18 ,2
18,3
20,5
22,6
23 ,0
23,2
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Preci pì tação
Pl uvi ornõtri ca

SP

mm

283
216

169

6t
45

24

17

l5
40

130

162

254

Ano

Quadro I - Dados nEnsais da temperatura rnédi a do ar, da precipitação
pìuviométrica e dos balanços hídricos em l25mn àe profun-
didade do solo- Região de Ribeirão preto,Sp. 0s dados do
balanço hídrico com sinal positivo indicam os excedentes
de ãgua no solo e os com sinal negativo, as deficiências
hídricas ou a intensidade da seca no mês.

Bal anco
hídri óo
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Preto (na cota dos 600m) e onde são registrados os dados me

teorológicos.

As ãreas mai s el evadas do Mun i cípì o de Ri bei -
rão Preto, ocupando cotas acima de 700 metros e ìoca l i zadas
na ampl a p ì ataforma i nterfl uvi aì que abrange a ãrea- pi I oto
de Bonfim Paul ista apresentam um maior índice pìuviométrico
e una, ainda que ììgeira, diminuição das médias térmicas
mensais de inverno, segundo Blanco e Godoy(in 0liveira e

Carvalho, 1966); em consequência o tipo climãtico transicio
na entre os tipos A, e o CO,,u de Kóppen.

Essa observação é extens i va pa ra a ãrea-pi I o-
to de Cravinhos em que, na cota em torno dos 900 metros e

na conti nuação da pì ataforma de Bonfi m, os totai s pì uvì omé-

tricos anuais são suficientemente elevados (1.700mm) e as

temperaturas na estação de i nverno i nferi ores a I BQC para

definir seu tipo cì imãtico como Cru ou clima tropìcal úmido
de a lti tude.

Veri fi ca-se, pelo
cos médi os entre Ri bei rão Preto

ção entre rel evo e cl ima, mesmo

nossa.

Ér t!ç ¡o É ¡eeriñenr¿ ì

confronto dos dados cl imãti
e Cravi nhos, a íntima rela
numa ãrea restrita como a

xëdtù r4¡djð Ha3 nôi3 Hôs ñ¿¡t p.eclpitàçào ¡! nòit ll;r t¡it rìÞÀ¿¡t

¡ltjtudf ,dðs _dlt r.io ¿ñuàl rã.o diJ./,io
Ín) içcr (ccl 'Qc, (acì (ñtl rbhl {oc)

600 ?t,o
23,3

2?,8

r8.¿

l5 .0
tli 0ê¿. Júlho

!49 8,0

2¿t ì5,0



-51-

Embora a caracteri zação cl i mãti ca de nossa ã-
rea defina a ocorrência de do.is t.ípos climãticos, A,, e C,,a,
ambos são cl ì mas tropi cai s úmì dos , que observan, prati camen

te, as mesmas i nf I uênc'i as pedogenéti cas e i ntempérì cas.

As var.iações de temperatura, prec.i pi tação e

baì anço hidri co entre esses cl i mas não ìmpedem que eì es e-
xerçam o mesmo tipo de ação na evo'l ução dos materiaìs super
fi ci aì s, a qual se resume no segujnte:

a- Transformação rãpida da matéria orgânica. facilmente de-
composta por mi neral i zação,

desenvol vi mento de soì os t ipi camente minerais,

al teração dos constì tuì ntes primári os das rochas que se

faz senti r excì us i vamente peìa ação hidrolít'i ca de solu-
ções muito d i I uÍdas e l igeì ramente ãcìdas.

b-

III.4. As pe c tos da Vegetação

A vegetação ori gi na ì que recobrì a o Al to Pla-
nalto Paul.i sta jã se acha i ntei ramente devastada. Poli sso

a pai sagem que hoie nos oferece sua cobertur^a vegetaì é bem

di versa daquel a que deveri a ter- nos proporci onado sua vege-

tação nati va. A derrubada, prati cada no intui to de aumentar

as ãreas cul tj vadas ou de pastagem, assim como o desmatamen

to parcial condicionando o aparecìmento de uma vegetação se-

cundãri a com a re'tìrada das essônci as mais precìosas leva-
ram, em consequênci a, a mudan ç a do panorama da região outro
ra coberta pel a mata exuberante da floresta I ati foliada tro
pì caì .

Hoje, sõ através da preservação oficial (Ho r-
to Fl ores ta ì e Bosque Munici pa1), em rarís s i mas proprie-
dades parti cul ares como as da Fazenda Santa Mari a no Mun.de

Cravi nhos e a da Fazenda São José (cortada pel a estrada en
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direção a Guataparã) no Mun.de Ribeìrão Preto ou onde o des
mate ai nda não favoreceu o aproveitamento agricoì a é que

se encontram acanhadas reservas daqueì a fìoresta.

Por outro I ado é i nexi s tente, na ãrea , a prã-
tica general ì zada de reflorestamento e, quando é fei to, tra
ta-se do plantio de uma monocultura de eucalipto.

Um outro tipo de vegetação orì gì nai , invaria-
vel mente I ocal i zada em sol os de menor ferti I i dade (0,li veì ra
e Carval ho, 1966), é a do campo cerrado representado, na ã-
rea, pelos sub-ti pos cerrado e cerradã0.

. Trata-se de uma formação vegetal cuj a fisiono
mia é caracteri zada peì a grande uni formi dade de seus compo-
nentes arbõreos-arbusti vos de p lantas rel ati vamente peque

nas (5 a I metros de al tura ) de cauì es tortuosos recobertos
por uma casca espessa e suberosa, fol has grandes , grossas,
mui tas vezes cori ãceas e copas ì rregul ares formadas por ga-
I hos retorci dos. Sua vegetação ras tei ra é consti tuída pri n-
c i pal men te por g ramínea s do ti po cap im barba de bode , aìgu-
mas espéci es herbãceas e sub-arbustì vas.

No mais, a maior extensão da ãrea iá foi
transformada peì a ati vi dade agro-pastori I i ntens i va, em cam

pos cu lti vados ou de pas ta gem. 0s prì meì ros ti veram na ex-
pansão cafeeira, até meados do fim do século passado, o mo-

ti vo do rãp i do crescimento popuì acional e econômi co de toda
a regìão.

Assim como foi extraordi nãri a sua expansão,rã
pido também foi o esgotamento dos solos, por ter sido o ca-
fé (Coffea arabica-Fam.Rubiaceae), cultivado de maneira ir-
raci onal . (Ketler, -ì954)

De mai or importãncía, pelo impulso toma do nos

últimos 25 anos, devemos salientar a cultura da cana-de-acÚ
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car al ém da cul tura da soj a que, na década atual, tem sido
bastante incrementada.

As formações pastoli s são ãreas com cobertura
essencìalmente graminóide (capins gordura, jaraguã, colo-
nì ão, grama-batatai s ) e esporãdicas pl antas arbusti vas e

arbõreas, remanes centes ou es pontâneas.

III.5. As pectos Pedol õgi cos

Pel o fato de processos pedogenãti cos teren a-

atuado prati camente em toda a espessura das F.S. da ãrea es

tudada cabe aqui, com a finalidade de comp'l etar o quadro do

meio natural , uma apresentação das característ.icas mais im-

portantes dos pri nci pai s ti pos de sol os descri tos na reg i ão.

A classjficação apresentada pel a Comi s são Na-

ci onal de S o I o s - C . N . S . - ( I 9 6 0 ) adota para os sol os deri vados

de rochas bãs i cas da Região de Ri be i rão P reto duas uni dades

pri nci pai s: sol os com B "latossõlico" (Te rra Roxa Legíti ma )

e sol os com B "texturaì " (Te rra Ro xa Estruturada).

O termo latossol, primeiramente apresentado

por Kel1o9 (1950) e usado por Bennema et al (ì959) in Monìz

(1972) para Iatossolos do Brasil ' inctuìndo a Terra Roxa Le

gîtima, corresponde aos típì cos sol os ferralíti cos de Au-

bent e Segal en (1966 ) adotados peì a Cì assì ficação Francesa

(1967). Segundo a cl ass i fi cação pedol ó9i ca norte-ameri cana '
esses sol os se caracteri zam por um hori zonte B "óx ico" (USDA

7a. Aproximação - l960-1967) ou sìnplesmente oxìsolos'

As terras roxas estruturadas, porém, são rnais

djfíceis de serem sjtuadas nos diversos esquemas de classi-
fi caçã0. El as co rres pondem, todavi a, aos sol os com B "argí-
lico" de Bennema et a1 (l970)in Moni z ( ì 9 7 2 ) , e n q u a d r a n d o - s e

melhor na categoria de solos fersialíticos da classificação
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Francesa (1967).e na dos alfisolos da Ameri cana (1960-.ì967).

São ai nda apresentados e mapeados peia C. N. S.

( 1960 ) duas outras categorias de sol os , de di s tri bui ção
mais restrita: solos pouco desenvolvidos e os hidromõrficos.

Todas essas 4 categorì as maì ores de sol os tem,

em mai or ou menor esca.ì a, repres en ta ção na ãrea de es tudo.
Suas características gera is são aqui sumari zadas, baseados
que fomos na bi b lì ografì a consul tada e nos nossos prõpri os

dados. Destacamos os trabalhos da C.N.S. (1960), Meìfi
(1968), Moniz (1967,1972), Carvalho (ì970), Chatelìn (ì972,
1974), Pedro et aì (l976 ) e Mel fi e Pedro (1971 , 1978).

Sol os com B Latossólico

Dos ti pos de solos, enquadrados pel a C.N.S.
(1960 ) nessa categori a superi or, são as Terras Roxas Legíti
mas ou Latossolos Roxo (1.R.) - como adotaremos aqui - a

un i dade taxonômi ca mais importante e representati va. Ela

comparece na Carta Pedol õgi ca do Es tado de São Paul o como a

úni ca cartografada peì a Com is s ão, dentro da área.

Esses sol os se caracteri zam pel o desenvolvi
mento de um perf ì'l pedol õgì co-mui to espesso, bem drenado,
textura argiìosa, e com uma sucessão de hori zontes A, B, e

C, geralmente mal defi ni da, resu'ì tado da coniunção dos se

gui ntes f atos:

- uma al teração muito profunda dos mi nera í s prì mã ri os de

seu materì al de ori gem, acompanhada de e'l iminação de pro-
dutos em solução e,

- síntese de novos produtos que cond icì onam o desenvol vimen

to de uma morfol ogi a parti cul ar ao mesmo tempo vari ada,de

propri edades fís i co- quím icas especi ai s.
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Trata- s e ainda de sol os cuj a porcentagem em

matéri a orgãni ca é muì to fraca ao l ongo do perfi L R a,lgm err

-!.e, no horizonte A (o mais rico), o teor em carbono atinge
val ores superì ores a 3% o que .indica uma decompos i ção ex-

trema da matéri a orgâni ca mu ito 1i gada a matéri a mineral.

A es trutu ra fundamental des tes soì os é granu

lar f ina a prì smãti ca,moderadamente desenvol vi da. A estabi
I i dade estrutural é mel hor no hori zonte A, dada peìa me-

I hor coesão entre os agregados granuì ares.

0 horizonte B, porém, constitui-se como o

maì s i mpo rtan te na defi n i ção e caracterì zação desses solos,
e ê nel e que recaem nossas observações general i zadas refe-
rente a dados anal íti cos, morfológìcos e m i neral óg icos.

E um hori zonte freq uen temen te espesso ( ma is
de 2,00 m, chegando mesmo a ati ngì r l0- l5 me tro s de espes-
sura), onde os mi nerai s prì mãri os são raros ou ausentes, e

os secundãrios se acumulam nas frações maìs finas, confe-
rindo-lhe textu ra predomi nantemente argiìosa (fração argì -
la entre 40-60%). Nas frações grosseiras reside a maior
possibil idade da presença de mi nerai s remanes centes como

a ilmenita, magneti ta, zi rcão e certa abundânc ia de quart
zo res i dual . A presença de concreções ferrugì nosas com in-
cru s tação de manganês, nessas frações, é fa to comum.

A estrutura maci ça porosa a granul ar fina é

.i nstãvel, graças à fraca coesão que une os pequenos agrega

dos nesse hori zonte permi tì ndo que as partícul as ' quando

secas, esboroen faci lmente. 0 materi aì puì vurulento resul-
tante é vul garmente conhecido como "po de café". Quando úmi

das conferem um gra u de consistência fri ãvel a mui to fri ã-

ve1, e qu ando mol hadas, 1 igeì ramente pìãstico ou pegaioso.

Entretanto é a al teração i ntensa que marca sua evol uçã0.

Essa a lteração é caracteri zada pel a elimina
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ção da maior parte das bases al cal i nas e alcalino- terros as
e pela forte dessilìficação que repercute na reiação K.i sem
pre inferìor a 2, paraieìa a presença marcante de hidrõxi
dos de Al s;i nteti zados principalmente como gi bbs i ta ('rara-
mente como produtos amorfos ) , que pode atingir val ores até
da ordem de 30% do solo total. Silicatos de Al da fdmília
da caylinita (argi I as l:l ) são também cons ti tu i ntes impor
tantes, cujos va I ores mais el evados al cançam 40% , s endo en-
tretanto comuns val ores de 20%. Dos consti tui ntes ferrug i no

sos destacam-se os õxidos (hematita) e produtos amorfos,mui
to raramente os hidrõxidos de Fe (goethita). Esta hematita
é comumente aluminosa com substituição em Al até da ordem
de 11% (Melfi, 1975 ) . 0 teor de Fe total gira em torno de

75% en grande parte responsãvei peìa gama de variação da

cor sìtuada entre vermeìho e bruno escuro (l0R 4/6 a 2,5 YR

3/6 ) extraídas da Tabela de cores de Münsei I (1967). Este
fato é claramente demonstrado por Eswaran (.I970) ao reìacio
nar cor de solo, quanti dade de Fe livre e os ti pos de mi ne-
rai s de ferro encontrados em sol os deri vados de basal to, ern

regiões tropìcais. Com relação aos dados analíticos esta
uni dade de sol os não é homogênea, po'is apresenta certas dis
crepânc i as nos val ores da capaci dade de troca de cãti ons

(T), sona de bases permutãveis (S) e saturação de bases (V)
e nesmo no pH, embora este permaneça quase sempre ãcido en-
tre 4.0 e 6.0, aumentando com a profundì dade.

A amplitude dessas varìações ã relativamente
el evada em razão pli nc i pal mente da naj or ou menor presença

dos cons ti tu i n tes cauliniticos e dos sexqui õxi dos, tanto na

fração argila como no solo total. 0s resultados analíticos
observados em di versos trabal hos efetuados no Es ta do de São

Paul o mostram que a capacidade de troca de cãtions (T) é

baixa, atingindo no horizonte B um valor mãximo de 7,3 m.e.

/ 100g de sol o total e 8.0 m.e./.l009 para a fração argiìa.
A sona de bases permutãveis (S) oscila entre valores de

0,5 m.e a 7.0 m.e/1009 de solo.
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Essas vari ações de (S) e (T) repercuten dire
tamente na grande ampììtude dos valores do grau de satura-
ção de bases (V) compreendida desde 20 a B5%. Em decorrên-
cia a ferti I i dade desses sol os torna-se bastante vari ãve l
tambêm, jã que ela é sobremaneira dependente de (V).

Enfim, a rel ação molecu.lar de Si0r/Al 203(Ki )
é baixa, sempre i nferi or a 2,0 podendo mesmo djminuir at6
0,2. 0s valores de Kr (Si02/A.l ,0r/ Fer0r) são tambãm bai-
xos varì ando entre 0,8 a 0,1.

Al õm dessas característì cas apresentadas, um

certo nÚmero de processos s up l emen ta res esporãdi cos podem

i ntervi r em di versos graus na formação desses soì os , refl e

ti ndo numa modi fi cação de certos ca racte res e propri edades
deles. Assim, processos essencialmente fisico-químicos,jun
tamente com outros de natureza mecãnì ca (remanejamentos e

retrabal hamentos ), sob ì nfi uênci a de vãri os fatores princi
pa ì men te os clìmãticos e topogrãfi cos, podem provocar va-
rì ações na sua textura e compos ì ção mineralógica, empobre-
cimento ou lixiviação de argila e em casos não muito raros,
pode-se veri fi car nívei s fortemen te concreci onãri os e atã
mesmo endureci dos ou encouraçados. Tai s modi fi cações são
I ocal i zadas, mas cond'i ci onam a i ncl usão dentro dessa unida
de de certas variedades de sol os com B I atossól i co,como os

L.R. mi sturados e L.R. concrecionãrios.

0 grupo de sol os aqui defi ni do como L.R. ocu
pa partes altas e bai xas de um relevo menos aci dentado,on-
dul ado a suavemente ondui ado, onde a topografi a em geral é

muito monótona, caracterizada por aplainamentos que se es-
tendem em dec.l ives suaves e ìongos, apropriados ã mecaniza

ção agríco ìa.

Todas as característi cas pri nci pai s, acima

referidas, podem ser melhor visual izadas quando resumidas
na descrição de um perfi I típico de Latossol o Ro xo iocali-
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zado na parte mais elevada e plana de uma toposequência,co
I etada e anal i sada por carval ho ( I 970 ) , na regì ão de Ri bei
rão Preto. El a corresponde ao ponto I 03, no mapa de I ocaì i
zação dos pontos estudados da ãrea. (Fi g.2)

Hcri zonte Profundi dade

a. Ap 0 - 33 cm - cor vermel ho aci nzentada escu-
ra (2,5YR 3/3 úmido); bruno-averme-
lhada escura (2,5YR 3/4, sêco); tex
tura argì I osa, estrutura medi anamen

te granul ar; poros i ntersti ci ai s a-
bundantes e muito finos; macio, mui
to friãvel , pì ástico e pegajoso,
trans i ção gradual p'l ana ; raízes a-
bundantes.

cm - cor bruno-avermel hada escura
(2,5YR 3/4 , úmido); vermelho escu-
ra (2,5YR 3/5, sôco) ; textura argi -
I osa; aparênci a maci ça porosa; es-
trutura granuJ ar mui to f i na, 'l i gei -
ramente sub-angu1 ar, poros j ntersti
ci ai s fi nos e abundantes ; maci o a

f i gei ramente duro, mui to fri ãveì ,

pl ãsti co e pegajoso; transi ção di fu
sa e pì ana, raízes abundantes.

b. Bl 33 - 62

c. B? 62 -300 cm - cor bruno-avermelhada escura
(2,5YR 3/ 4 , úmi do ) ; vermel ho escuro
(2,5YR 3/5 a 3/6, sôco); textura ar
gi ì osa; aparênci a maci ça porosa, es

trutura fi namente granul ar, ì i gei ra
mente sub-anguì ar; 1 i gei ramente du-
Fo, f ri ãvel ; p'lãs ti co ; trans i ção
fusa e pì ana; raízes escassas.

di



Hori zonte Profundi dade

d. C 300 cm - bruno
em vi as de

tes .

Ho¡l¿onte ptl (S) (f) (V) Teor e. Caullolt. Glbbslt¡
HZO 6.e./1009 I .r9llå / t

Ap 5,2 7,18 14,¡ 51,0 64.4 28,0 43,0

ðt 5,3 4,2' 7,O 6t,3 64,5 22,0 47,5

g2 5,8 t, 3,6 47,{ 60,? 23,5 52,5

c 5.9 t,57 7.5 2t,2 38,{ 4t,5 3l,5

forte (7,5YR 5/8); rocha
aì teração, raiies ausen-

Sol os com B Texturai

Da categori a de sol os com B textural reuni dos

pel a C.N.S. (t 960 ) são as chamadas "Terra Roxa Estruturada"
(T. R. E. ) a unidade de sol os bem caracteri zada, que , ao la-
do dos " Latos s ol o Roxo" (1.R.) parti I ham da cobertura basãl

tica do sul do Brasil.

As T.R.E. constituem so'l os menos espessos e

desenvoìvidos que os 1.R., apresentando um horizonte B tîpi
co, des i gnado Ba ou B argi I i co pe 1o fato de possui r revesti
mento bri I hante de argi I a. El es se caracteri zam por apresen

tarem:

- uma alteração profunda dos minerais primãrios que compoëm

o materi al ori gi nal , porém, com el i mi nação menos i ntensa

dos produtos dessa al teração, acompanhada de síntese de

novos produtos que se acumulam princìpalmente nas frações
maì s f inas.

- uma espessura não mui to profunda do perfi I e o desenvol vi
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mento de uma morfologia que lhe é muito pecul iar, caracte
ri zada pri n ci pa I mente pel a sua textura, es t rutu ra e cero-
sìdade.

- possibilidade de permanênci a de mi nerai s remanesceiltes e

de quartzo residual nas frações grossei ras, não se ex-
cluindo a presença de concreções argilosas e ferruginosas.

As T. R. E. são soì os geral mente bem drenados ,

fõrteis, com espessuras em torno de 2 metros e sequôncia
dos horì zontes pedot õ9'i cos A,B e C defi nì da.

0 hori zonte A, com matõri a orgãnica bem evo-
l uida, pode se constituir num AO pel o i ntenso uso agríco l a.
0 horizonte B, que define a unidade, apresenta geralmente
as seguintes característj cas,- físicas e químicas:

t subdi vi di do em sub-hori zontes Bl , B2 e B3

por apresentar acúmulos de argiìa em diferentes níveis do

hori zonte tota I . Sob esse as Þecto a maior concentração veri
fì ca-se ao nível do B, , mai s es pesso também. A textura se

apresenta francamente argilosa, com mais de 40% de argila e

sua côr predom inante em amostras úmi das , tem mati z vari an-
do entre l0R (Vermel ho aci nzentado ) e 2,5YR (bruno- averme-

lhado) com valor e croma 3/4 (escuro) predominante. A con-
sistência geraimente é friãvel e firme.

Do pon to de vjsta mì neral ógi co, os produtos
de síntese, evol uídos sob el ìmìnação menos i ntensa de síl i-
ca, resuìtam na formação de silicatos argì'ì osos essencial
mente cau I i niti cos , que podem atingi r va.ì ores da ordem de

60% e esporadicamente at'e 70%. Numa T.R.E. a gibbsita tam-

b6m pode aparecer, todavia em taxas raramente superiores a

t0%.

A presença dos produtos deri vados de síntese
envol vendo Fe assume um papel de destaque neste ti po de so
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ì os, não só peì a sua quanti dade mui to el evada (Fer0, da or
dem de 20%) cono peìa própria diversidade nineraìõgica que

apresentam: dos õxidos, a henatita 6 o único e raro repre-
sentante; os hidrõxidos tem na goethita a sua presença con
firmada embora em porcentagens não muito elevadas (inferio
res a l0%). Ê pois nos hidratos amorfos de Fe que reside
os teores mais elevados desse elemento. 0s dados apresenta
dos por Pedro et a1 (1976 ) , obti dos através do m6todo de

dì sso l ução sel etì va proposto por Segal en (1968 ) , mostram
que 50% ou mais do ferro total encontra-se representado
por essa fase amorfa.

A compos ì ção mineraìõ9ica dos produtos de

sintese col oca em evi dênci a o papel de suma i mportãnci a

que ela representa no desenvol vìmento morfol ógì co do hori-
zonte Ba, característico das T.R.E..

Esse desenvolvìmento morfol6gico tern na es-
trutura uma das mai s típi cas di ferenças com os L. R.. 0s el e

mentos são do tipo po1 i édri co a cúbi co, de tamanho medio.A
estrutura em bl ocos , de aspecto pri smãtì co, angul ares a

sub-angu lares, moderada ou fo rtemen te desenvol vida, pare-
cem resultar da presença de filmes de argìla ("cutans") de

aspecto cenoso recobrindo os agregados (C.N.S.,1960). En-

tretanto, Pedro, et al ( 
.l976 ) contestam essa observação a-

pontando a existência de hidratos amorfos de ferro como

res pon s ãve I por toda uma típì ca organì zação estrutural do

sol o. De qual quer forma essas pelícuìas de revestimento
constituem uma propriedade bastante peculìar das T.R.E. e

podem estar rel aci onadas a ambos produtos (argilosos e fer
rugi nosos ) n uma associ ação caulinita - compos to s amorfos
de ferro. 0 estudo micromorfolõgico, embora prelìminar, 1e

vado a efeito por Eswaran e Sys (1970), sugere a possibili
dade dessa associação.

0s da dos analítìcos observados nos d iversos
trabalhos consultados mostram, de um modo geraì, valores



-62-

maiores e mais homogêneos em relação aos do 1.R.. 0 pH é ti
gei ramente ãci do, tendendo a neutro , e o va l or da soma de

bases trocãveis (S) oscila entre 3 a t0 m.e./1009 de solo.A
capacìdade de troca de cãti ons (T) varì a entre 4,7 a'.l3 m.e

/109, e o grau de saturação de bases (V), apesar de apresen
tar una certa ampl itude de variação, é medio a alto, com va

I ores osci'l ando entre 50 a 90% .

As relações moleculares de Ki tem seus I imi-
tes em torno de 2,0 (l,8 a 2,1) e as de Kr entre .l,0 e 1,5,
visivelmente mais e I evad as do que para os 1.R., em conse-
quêncì a da presença maì s ma rcante dos silicatos arg i I osos.

Assim cono os 1.R., a unidade de soìos com

Ba, evoìuida sobre rochas bãsjcas, pode apresentar certas
mod i fi cações i nternas do perf ì1, rel aci onadas prÍncipalmen-
te aos fatores clima e relevo. São os solos "de transição "

entre T.R.E. e L.R. que representam os casos mais interes-
santes de variabilidade dentro do grupo das T. R.E..

Sob o ponto de vi sta agricol a as T.R.E. cons

ti tuem soios mui to importantes, ocupando partes onde o rele
vo é mai s ondul ado, de decì i ves mais acentuados, e em alti-
tudes menos el evadas que os 1.R..

0s principais dados gerais representativos
dessa un i dade correspondem a um perfi I s i tuado a mei a encos

ta da toposequôncia de Ribeirão Preto, estudada por Carva

t ho (1970 ) . (Ponto .l05 , Fi g. 2 )

Hori zon te s

a. A p

Prof und i dades

0 - 30 cm - cor bruno-avermelhada escu-
ra (2,5Y R 3/4, úmi do e sôco);tex
tu ra argi I osa; estrutura granu-
lar médi a passando a estrutura
em bl ocos sub-angul ares em pror
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fundi dade; pouca e fraca ceros i
dade; poros intersticiais abun-
dantes fi nos ; duro, muì to friã-
ve1, p1ãsti co e pegajoso; tran-
sição c'l ara e pl ana; raízes a-
bundantes _

30 - 107 cm - cor bruno-avermel hada escu
ra (2,5YR 3/4, ltnido); vermelho
escuro (2,5YR 3/ 5, sôco ) ; textg
ra argi losa; es trutu ra pri smáti
ca fraca, mõdi a e forte, compos

ta de bl ocos sub-angul ares; ce-
ros i dade moderada a forte; poros
intersticiais fi nos a mui to fi-
nos ; duro a mui to duro; fi rme;
mui to pìãstico e pegajoso i tran
sição cl ara e quase p'l ana; raí-
zes escassas.

b' Bz

.. 83 107 - 200 cm - cor b r u n o - a v e rm e I h a d a escu
ra a vermelho escura (2,5YR 3/4
a 3/5, úmido) ; vermel ho escuro
(2,5YR 3/6, sêco ) ; textura argi
losa; estrutura pri smãt.i ca f ra-
ca em bl ocos sub-angu ìares pas-
sando a estrutura granul ar de

aparênci a maci ça poros a em pro-
fundi dade; pouca e fraca ceros !
dade; poros intersticiaìs finos,
macio a ligeiramente duro, muì-
to fri ãve I , mui to pl ástì co e pe

gajoso; trans i ção difusa e pla-
na; raízes ausentes.

cm - vermeìho escuro (2,5YR,úmid. 200 - 350
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do) e bruno averrnelhado escuro
(2,5YR 3/4 , sêco ) , mosqueado a-
marel o-avermel hado ( 5yR 6/B )

maì s prõx i mo a rocha al terada ;

textura siìte-argiìosa, p1ãsti -
co e pegajoso.

350 - 400 cm - vermelho vaniegado ( 2,5YR
4/B ) com anrarel o- avernel hado
(5YR 6/8); rocha al terada.

llorl¡ontê pH (S) (T) (Y) leor en Cùullnlt¡ Glbbsltâ xl Håtérl!
HâOn.e./loogf¡r9llå7lorgãnlca

Àp 6,1 9,74 15,5 62,7 57,ì 63,s 5,5 1,4 3,?

8z 6,0 6,52 9,9 6s,7 67,9 69,5 7,0 ',1,4 2,1

83 5'3 4'45 6'7 66'9 6ì'3 62's ¡0'0 t.3 0'9

c 5,2 3,37 5,6 66,9 66,9 60,0 16,0 - 0,3

Soì os pouco Desenvol vi dos

Es te g rupamento reune uni dades de sol os cu

ja evol ução não conseguiu ati ngi r ai nda o desenvol vimento
de um perfì I compì eto. São solos ras os , geralmente muito
seriìelhantes ao materi al que l hes deu origem e classifica-
dos pel a C.N.S. (1960) como Litossolos.

Consti tuen solos mui to ri cos , cuj o hori zon-
te superficial é logo seguido peìa rocha bãsica subiacente,
pouco aì terada. A trans i ção entre o hori zonte A e o subs-
trato rochoso é clara e abrupta. Sua formação estã direta-
mente rel aci onada ao fator rel evo, que se destaca sobre os

demai s , ocupando ãreas onde as quebras de gradi entes são



'maì s severas e os decl i ves portanto mai s abruptos.

Todavi a, alguns perfì s podem apresentar- se

um tanto mai s evol uÍdos , onde a pnesença de um B, a iñda que

modesto, é con s tatada, com es trutu ra em bl ocos sub- angula-
res média a bem desenvolvida. Neste caso trata-se de um so-
lo Bruno eutrõfi co tropical, cuj as característi cas fís i co -
químicas e mineralógicas não diferem muito das de um-l itos-
sol propri amento dito.

Esses doì s tì pos de sol os são bem caracteri -
zados pel os val ores el evados do compl exo absorvente que

tem , na aì ta porcenta gem em saturação de bases (V),uma pro-
prì edade bem defi n i da. A el evada capac i dade de troca de cã-
tì ons (T) (ao redor de 40 m.e./1009 de solo), assim como a

soma de bases permutãveis (S) (35 m . e . / I 0 0 g ) , i n d i c a m a per-
manênci a de elementos ori gi nai s da roch a no solo refl etì da

também nos el evados val ores de Ki (sempre superior a 2,0) e

de Kr (mai or que ,ì,5).

Pel o fa to de ocuparem um relevo mui to aciden
tado onde afl oram grande quant i dade de fragmentos rochosos,
e por serem mui to rasos, esses sol os são pouco cul ti vados ,

s erv i ndo apenas como pastagens.
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As segui ntes característì cas foram extraídas
de um perfi 1 col etado por Carval ho (ì970), l ocal izado iun-
to a q uebra de gradi ente da toposequêncj a de Ri bei rão P re to.
(Ponto 1 04 da Fi g .2 )

Hori zontes

A

Prof und i dade s

0 - l3 cm - bruno avermelhado escuro
(5YR 3/2, úm ido e sêco ) ; textura
argi losa graveì 1y, estrutura fra
ca a média em blocos subangula
res, duro, firme, pì ãstì co e Pe



B (Ac)
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gajoso, tran s i ção cl ara e ondul a

da.

cn - bruno-avermel hado escuro
(5Y R 3/2, úm.i do e sêco), mosquea

do proemi nente, muito fino, ama-

relo-avermelhado (7,5YR 6/6) e

I ì gei ramente verde; estrutura em

bl ocos subangul ares duro, fi rme.

cm - marrom-ol i va (2,5Y 4/3); ro
cha al terada.

13-25

(c/R)

Horizonte pH (T) (V) Teor (%)

HZO m.e./ì009 argiìa

25 - 80+

B 6,4 34,6 saturado 25

Solos Aluviais: - são solos iovens formados

a parti r de sed'imentos de depos ì ção recente, não apresentan

do o desenvol vimento de um perfi I pedol ógi co propri amente

di to; somente estrati fi cações .i nconsol i dades de di versas na

turezas I i tot õgi cas dependen tes da a ção da drenagem.

El es es tão si tuados nas vãrzeas, geralmente

em ín ti ma associ ação com a uni dade de sol os h i d romõ rfi cos ,

como aparecem cartografados ao nível de sub-ordem pel a C. N.

s. (re6o).

Caulinita Ki

Constituem poìs sol os cuja i nfl uênci a da

ãgua , cond ici onada quase totalmente peìo fator rel evo, é

tão intensa na sua evoluçã0, que pode chegar a ìmpedir a

ação de outros fatores externos. Eles ocupam as cotas mais

bai xas da ãrea, nos p.lanos de ori gem aluvial.

30r. 4,17
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IV. RESULTADOS E D] SCUSSÕES

iV.l. Formações Superficiais e o I'leio Natural. Ccnside-
rações I ni ci ai s.

No presente traba I ho a área abordada acha- se

confi nada prati camente a uma única fo rmação geo'l ógi ca bem

caracteri zada e defi n i da, cuj a l i tol ogi a servìu de base pa-

ra o modelado de uma paisagem singular e de substrato para

a evol ução de di versas Formações Superfì c iaì s . *

Essa homogenei dade I i toi óg ica, aiém das condi

çõe s i nerentes oferec idas pel o meio natura l (ca pítu l o ante-
rior), imprimìu ãs" F.S. da ãrea, caracteristicas marcantes

e i denti fi cãvei s, mesmo tendo el as s ofrj do remanejamentos

ou trans po rte. Desse modo um mesmo e único substrato assu-
miu dup lo papel, ori gem e suporte, na evol ução de seu mate-

r.i al de cobertura.

Assim, o estudo dessas F.S., bem como uma in-
terpretação dos processos pedogenéticos envolvidos na sua

evoì ução, se reveste de característi cas pecul i ares , tlma vez

que es tã fundamentado num control e seguro do substrato e

das condi ções naturais, prati camente homogêneas, atuantes
sobre el e.

Em toda a área hã ocorrência generaì izada de

Formações Superfi ci aì s . 0s trabal hos de reconhec imento de

campo efetuados concomì ta n temente a observações foto- i nter-
pretativas permitiram a identificação e posterior" del imita-
ção de quatro unjdades mai ores de F.S., betn compart'inenta

das dentro da paì sagem no que tange prìnci palmente ãs suas

feições topogrãficas, ocupando níveis de altitude ma.i s ou

menos definidas e que admitem uma certa correlação aìtimé
tri ca.

* Por facì I i dades dati logrãfì cas, em certos cas os , abrevia-
remos Fo rmaçõe s Superficiais para F. S.
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A espessura, ao I ado da textura, coì oraçã0, pre
sença ou não de d e s c o n t i n u i d a d e s e, especialmente, a n atu re-
za pedolõgìca dessas formações, consìstiram nos princìpais
crit6rios que de início permitiram as suas i d e n t i f .i 

c ä ç õ e s . V a

ri ações dentro das un.i dades só pu de ram ser reconhecidas com

observações maìs acuradas de campo ou apõs anãl i ses mai s de-
tal hadas de I aboratórì0.

Assim, os cri téri os empregados possibil ìtaram
defi ni r a ocorrênci a dos segui ntes ti pos de F.S., em se tra-
tando i n d e p e n d e n t e me n t e de formações autõctones ou al õctones.
A defi nì ção dessas formações são aquì apresentadas de forma
bastante genera I i zada, a títul o de uma caracteri zação sucin-
ta e inicial delas.

Caracteri zam-se por apresentar espessuras f re-
qüentes acima de,5 metros, podendo ati ngì r l5m ou mais. Pai-
va Neto et al (ì 949 ) em I evantamentos real izados próximos a

Es tação Experinental de Rì be i rão Preto, dão exempì os de ma te
riais superfi c iaj s al terados cuj o substrato rochoso estã a

30 e atõ 40m de profundì dade. Nessas circunstâncias torna-se
dificil precisar as relações genét.i cas entre F.S. espessas e

o subs trato rochoso.

As F.S. espessas cobrem cerca de 2/3 da ãrea

em estudo, ocupando um rel evo de topogra fi a bastante suave ,

representado pe los testemunhos tabul ì formes , de a ìti tudes e-

I evadas compreendi das entre 7 00- 9 00m que se di stri buem na

forma de eì evações i sol adas ou na forma de pl ataformas i nter
fl uvi ai s, ampl as e contínuas, demarcando superfíc ies apì aìna

das que correspondem ãs superfícies cimeiras regìonais. Com

menor express i vi dade eìas compa re cem, tambãm, no sopõ das

vertentes, em al ti tudes ìnferiores, ao redo r de 550 a 650m '
no contato direto com os níveis ocupados por formações recen

Formações Superfi ci a is Espessas
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'tes aluvionares. Para facilidade de abordagem as denominanos,
respecti vamente, Formações Superfi ci a is espessas de topo e

de ba i xada.

Em ambas as formas de ocorrôncìa, porém, essas
formações recobrem senpre un rel evo de topografi a prati camen

te plana, de vertentes ba s tante Iong as e suaves cuj o grau de

declividade 6 sempre inferior a 69, evidenciado, cartografi-
camente (Fì g.5 e 7 ) , pel as ãreas conti das numa vari ação de

0 a 5 ou 5 a 10% de declividade. As figuras 6 e 8 iiustrarn,
respecti vamente, a extensão e a distribuição dessas formá-

ções na ãrea.

Do ponto de vì sta textural as fo rmações espes-
sas podem a pres en ta r- se muì to argi ì osas (mais di fundi da na

ãrea), concrecionadas, argilo-arenosas ou francamente areno-
sas, consti tui ndo-se cada uma em sub-tì pos ou vari edades de

materi a i s que compõem a uni dade. Esses di versos s ub- tipos
permi tem aì nda revel ar di ferentes aspectos que as etapas
mai s avançadas de al teração e processos pedogenéti cos podem

imprìmìr num mesmo materìaì superficiaì.

Sob o aspecto da evol ução pedol õgi ca, as Fo r-
mações Superf.icìaìs espessas correspondem, com amplo predomí

nio, a solos com B latossõ.1 ico (81,). No caso das formações

espessas muì to arenosas, seus hori zontes pedogenéti cos ì den-

tifican so los profundos, porém pouco desenvol v i dos.

São formações cuja espessura raramente ultra-
passa 4 a 5 metros ; mais comumente a pres en tam espessuras em

tornode2a3metros.

El as são assinaladas ocupando as vertentes de

decl i vi dades acentuadas, que correspondem as encostas dai

Formações Superfì ci ai s Pouco Espessas
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col i nas ou dos espi gões i nterfl uvi a i s da ãrea cuj os topos

são recobertos por formações espessas.

A topografia desse relevo apresentâ decliv'i da

des da ordem de 10-20% ' associada parcialmente ãs ãreas con

20 até 30% (essa ampì i tude de varì ação corresponde de 6 a

ì79 grãus de decl i vi dade no terreno ) . 0s níveis al tímétri
cos ocupados es tão mai s comumen te s ituados entre 600-700 m'

(Fìs. 5 e 7).

Na pai sagem, a pos ição ocupada por esse reì e-

vo mai s acentuado corresponde frequentemente as partes de

meia-encosta, das verten tes I evemen te côncavas sìtuadas em

ìigeìra q uebra de gradì ente, próximo aos val es. 0 contato

superior dessas formações é feito gradualmente tanto com

as Formações Superfì ci aì s espessas cì mei ra s ou mai s comumen

te corn as formações ras as que recobrem o rel evo mai s escar-
pado da ãrea. 0 contato ì nferi or é demarcado de uma mane i ra

trans i cì onal com as formações espessas de ba ixada ou di reta
mente com as formações aluvionares. Interessante assjnalar
que a mai ori a das cabece iras de drenagem ach am- s e instala-
das nas adj acêncì as das superfícì es ocupadas peì as Forna-

ções Superfìciais pouco espessas com as do re I evo mais de-

clivoso,s.i tuado I ogo acima delas.

Textural mente, as formações pouco espessas

são argì I osas, podendo ou não apresentar no seu inter.ior'
com d istri bui ção caõtì ca, concreções ferrugì nosas ' o que

de certa forma impl ica em suposì ções a respe.i to do seu esta

do de evol ução. A1 ém disso, essas fo rmações são bem eviden-

ci adas no carnpo por apresentarem um hori zonte pedoì 6gi co

morfol ogi camente muito característìco denominado B texttlral
ou s.i mp l esnente Ba. Como vari ação pedogenéti ca bastante in-
teressante encontramos horì zontes Ba trasi c.i onando para Bg

o que nos I evou ã separação de um sub-tì po de formações pou

co espessas denomi nado de "transì çã0" ou "intermediãrìo" '
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Devi do a sua pequena espessura, tornou-se fre
quente veri fi car, no campo , o rel ac i onamen to di reto substra
to rochoso-formação superficial. Ta.l reìacionamento, no en-

tanto, é truncado esporadi camente pel a presença de pequenas

I i nhas de sei xos no i nteri or de hor.i zontes Ba, fato que su-

põe a movimentação sofri da pel os ntateri a is componentes des

sas f ormações.

Como a prõpri a denomi nação c-tã a i nd i car, tra
ta-se de forrnações com espessuras muìto reduzidas, frequen-
temente inferiores a ìm. Elas encontram-se' quase sempre,di

retamente assentadas sobre um substrato de rochas, consti
tu i ndo F.S. em gera I de natureza autóctone. Podem ser mais

faci lmente Cel i mi tadas por estarem si tuadas ent rampas muito

i ncl i nadas, locais de vertentes abruptas que topografi canen

te de li nei am o relevo ma.is íngreme da ãrea.

A projeção cartogrãfica desse relevo' nas car

tas de decl i vì dade, rel aciona-se ãs ãreas de 25 a até mais

de 50% de decl i vi dade. Essas ãreas são cl aramente ressal ta-
das nas cartas por uma mai or condensação das I i nhas de ní-
veìs, refì exo dos el evados graus de decl i vi dade do terreno,
da ordem de 20 a 259 ou ma is. (Fig. 5 e 7).

No quadro pai sagístì co local ' o relevo ocupa-

do peì as F.S. rasas é bem demarcado pe1 as rupturas mais

bruscas de gradi ente ocas ì onadas pelas escanpas baíãl ti cas

afl orantes. Não são ra ros perfi s topogrãfi cos mais compl e-

xos apresentando duas ou mai s dessas rupturas, muito prova-

velmente rel acionadas a es truturas de d iversos derrames ' Nes

ses casos as F.S. rasas foram reg istradas recobri ndo maìs

de um nível topogrãf ico numa mesma sequênc.i a, porém s emp re

em contato, tanto superior como inferior, com fornações

maì s desenvol v idas . De um modo geral eì as abrangem níveì s

altimétricos sempre inferi ores ãs das formações espessas ci

Formações Superfì ci aì s Rasas
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mei ras, mais freq ue n te entre 600-700 m; raramente acìma de

7 50m.

A te xtu ra das F.S. rasas, como ç6¡5E'quþnci a da

pequena profundi dade ati ngi da pel a al teração de seu subs-
trato rochoso confere-lhe carãter um tanto grosseiro, cas-
cal hento. As frações mai s fi nas, subordi nadas , c0rìumente

são de textura argììo-sìltosa.

Sua evol ução pedolõgìca refl ete a natureza da

al teração ao caracteri zar sol os pouco desenvol vi dos , cu jo
horizonte B pode se tornar bastante incipiente e até n:esmo

ausente dada a pequena espessura do nateri al em vi as de

al teraçã0.

d. Fo rmações Superfi cì aj s Endurecidas (Bancadas ou

Couraças l aterítì cas )

Trata- se de formações mui to pecul i ares na paì-
s agem, que ati ngem desde al guns cen tímetros a pouco ma js

de I m de espessura, sendo encontradas frequentemente no

sopé de determi nadas vertentes , ocupando fundos de val es e

margeando al guns rios, em al titudes ba ixas, entre 500-

5 50m. Mui to mais raro encontrã- I as ocupando nívei s nai s e-

levados e, nestes casos, na forma de blocos desmoronados e

grande quanti dade de fragmen tos mi údos de couraça aureol an

do os bordos mais ou menos abruptos de superficies aplaina
das.

De quaì quer forma ocupam, sempre, süperfíci es

p ìanas, rel aci onadas a uma topog ra fi a hori zontal a sub-ho-
ri zontal .

De suas caracterís ti cas físicas ressal ta-se a

cor vermelho-escura de um material muito endurecido que

não pode ser quebrado senão com goì pes fortes de martel o.



Externamente o aspecto é varì áveì ,

tico a espanjoso-vacuol ar.

Consti tuem formações recentes de restri ta d'is

tri bui ção, ocupando pequenas vãrzeas e pl aníci es de Í nunda

çã0. Exceção ao ampl o val e al uv'i al f ormado pel o Ri bei rão
Tamanduã, no I imi te oeste da ãrea estudada.

e., Formações Superf i ci ai s Al uv'ionares

tssas formações não foram objeto de

detal hados dada sua pouca expressão na ãrea.

desde compacto, pi sol i-

IU .?.. Característì cas Anal íti cas
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a. Caracteristi cas Físi cas

A anál i se granul ométri ca de cada amostra, uti
I izando-se os métodos anterjormente indicados, Pêrmitiram
d'i stri bui r suas partícul as em di ferentes cl asses de acordo

com seu tamanho, e consequentemente, determi nar os teores
de arei a, si'l te e argi'l a que caracteri zam os d'if erentes ma

teriais superficiais.

0s resul tados dessa anál'ise encontram-se no

Quadro 2, bem como, as respecti vas al ti tude e grau de de-

cl i vi dade do I ocal de procedênci a e a profundi dade de reti
rada de cada amostra. tsses mesmos dados granulonlétricos
foram expnessos em histogramas de frequência simples e res

pecti vas curvas de frequêncì a acumu'l ada ( Fi gs. 9 a 12 ) que

aux'i liaram na d'i scriminação e classificação textural das

Formações Superf ic'ia j s .

a.l . Anãl'ises Sed jmentol õg'i cas

estudos


