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o estudo da alteração superficial das rochas graníticas
e a conseqtlente formação dos solos, vem a muito tempo despertan

do o interesse dos especialistas, pelo fato de que tais rochas

recobrem cerca de 2OZ das terras emersas do Globo e se distribuem
de maneira homogênea por todas aS zonas climáticas do l"lundo.

Entretanto, os principais estudos pedogenéticos e de aI
teração associados a este tipo 1itológico foram realizados, êR

Sua grande maioria, nas regiões de clima temperado, tanto nos

Estados Unidos' como principalmente na Europa.

Neste particular convém salientar a atuação dos autores

franceses, que estudaram exaustivamente os principais maciços 9ra
nÍticos da França e que através de mais de uma centena de traba-
lhos científicos chegaram a caracterlzar todas as etapas da alte
ração da rocha, desde a formação das arenas, até a gênese dos

so1os.

Com relação ao mesmo tipo de estudo, desenvolvido sob

condições tropicais, pode-se enumerar pouco mais de uma dezena

de trabalhos, e quase todos concentrados no Continente Africano-

No Brasil, em que pese o fato do substrato geológico

ser constituÍdo por mais de 2/3 de rochas cristali-nas, onde os

granitos apresentam uma grande expressão espacial, muito Pouco

se estudou sobre a alteração e a pedogênese das áreas graníticas '
Os trabalhos existentes em nosso país, são sempre restritos a uma

pequena região, não tendo sido dada ênfase, até o presente momen-

to, aos estudos regionais e correlativos'

Na presente pesquisa, com o intuito de caracterizat e

cOrrelaciOnar as arenas e os sOlos desenvolvidos a partir das ro

chas granÍticas submetidas a diferentes condições climáticas,€h-
contradas no Território Brasileiro, foi realizado um trabalho sis

temãtico de coleta de informações sobre os fenômenos intempéricos

e pedogenéticos que agiram sobre certos maciços graníticos brasi-
lej-ros localizados em cinco regiões bioclimáticas distintas: f)

INTRODUçÃO
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quente e úmida floresta amazônica; 2) semj--árida quente-caatin
gaì 3) sub-quente e sub-úmida - floresta tropi-cal sub caducifóIia;
4) subtropical úmida de altitude floresta subtropical caducifó-
lia¡ 5) temperado úmido campos.

Trabalhos de campo, realizados através de mais de dez
grandes expedições ãs diferentes regiões climáticas do Brasil,
trabalhos de taboratório, concernentes ä caracterização qúímica,
física e mineralógica de mais de 500 amostras de rocha, arena
e solo e sintese dos trabalhos de levantamento sistemático de

solos realizados pelo RADAM, EMBRAPA, etc., permitiram atingir
os objetivos acima propostos.

AIém das técnicas normalmente utilizadas nos estudos
desta natureza, introduziu-se, nesta pesquisa, a aná1ise da maté

ria orgânica do solo. Esta análise forneceu informacões que

complementaram a caracterização dos solos formados a partir das

rochas granÍticas.



A fim de encontrar elementos que auxiliassem na inter
pretação dos processos de alteração do granito e gênese dos so
Ios, procedeu-se a um estudo sintético sobre os diferentes col
ponentes do meio fÍsico gu€, de forma ativa (clima, matéria or
gânica, tempo, relevo) ou passiva (material de origem) interagem
na evolução e diferenciação das propriedades do materj-al altera
do e do solo.

A elaboração de um mapa de localização dos principais
maciços granÍticos do Brasil (Figura 1), evidenciou que este ti
po de rocha acha-se distribuído por todo o território brasilei
ror sob diversas condições de clima e vegetação (Figura 2).

Desta forma, fez-se necessária a coleta de perfis de

alteração nas seguintes regiões fisiográficas do Brasil:

NORTE Território Federal de Rondônia
NORDESTE Estados de Alagoas e Bahia
SUDESTE Estado de São Paulo
SUDESTE/SUL - Área entre o sul- do Estado de São Pau

1o e nordeste do Estado do Paraná
SUL Estado do Rio Grande do SuI

Neste capítulo, são analisadas a distribuição espa

cial dos princj-pais maciços graníticos e as caracterÍsticas Ii
tológicas dos corpos escolhidos. Seguem-se, ainda, âs análises
dos parâmetros clima, vegetação e relevo das áreas selecionadas.

ESTUDO DO

CAPÍTULO I

MEiO FfSICO
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Tomando por base o mapa geológico do Brasil na escala
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Climo quente e umido
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1:5.000.000 0rganizado pelo DNPM (r971) (OepanrAMENTO NACTONAL

DE PRODUçÃO MINERAL) bem como pelas Folhas de Jaguaribe e Forta
;:eza (DNPM, Lg74a) , Porto Alegre (DNPM, L974b) , Curitiba (nnPM,

I974c) , São Francisco (Ol¡p¡a , L97 4d) , Nata1 e Recife (DNPI'I,1974e)

Aracaju (Ottpt't, I976a) , Brasília (OneU, 1976b) e Salvador (OneM,

L976c) , elaborou-se um mapa de distribui-ção dos principais maci

ços graníticos do Brasil (Figura I) -

A Figura 2 mostra as áreas selecionadas para este es

tudo, nas diversas regiões fisiográficas do Brasil.

Na .Região Norte, os afloramentos situam-se ao sul da

cidade de Porto Ve1ho, ûo Território Federal de Rondônia, esten

dendo-se até a divisa com a Bolívia.

Na Região Ilord.este, os maciços graníticos estão mais

concentrados nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe'

Na F¿gião sudeste, os granitos formam uma faixa para

lela ao litoral que se estende desde o Estado do Rio de Janeiro

até o Paranã.

Na Região suL, os afloramentos prì-ncipais estão loca

Iizados na parte meridional do Rio Grande do Sul e leste do Es

tado do Paraná.

Os maciços graníticos amostrados na região Norte es

tão distribuídos entre 90 e 10030' de latitude sul e entre 62o

e 62030' de Iongitude Oeste, mais especificamente, numa faixa
que Se estende do centro-oeste ao norte do Território Federal

de Rondônia.

Estes maciços fazem parte da denominada Plataforma

SulAmericana(ALMETDA,L97L)eparticularmenteconstituemoSe
'tor oeste do Craton do Guaporé (ALMETDA, L967) '

I .2. I - Mac iços o ran í Li.ros d1-Re-q l-ãg-l'¡gr-!C- 3g-9t"gi.l

1 .2 - 0S MAC I ç0S GRANIT t COS



De modo geral os granltos do Território Federal de Ron

dônia apresentam textura granutar hipidiomórfica, holocristalina,
cinza a vermelho, cor de carne. Sua composì-ção mineralógica é

constituÍda fundamentalmente de feldspato potássico (ortoclásÍo
pertítico), quartzo, plagioclásio e biotita e entre os acessó
rios aparecem zircão, apatita, fluorita, titanita e topázio.

Os maciços amostrados constituem-se de corpos minera
lizados em estanho e possuem forma praticamente cj-rcular
(KLOOSTERMÀN, 1966 e 1967).

ISSLER (I977) acredita que a cassiterita (minério de

estanho) presente nestes granitos originaram-se das intrusões p1g

tonovulcânicas que foram desencadeadas em várias épocas do Pre

cambriano Superior (1.200 a 900 m.a.).

KLOOSTERMAN (1968), ISSLER (T977) e PROJETO RADÀMBRÀSIL

(1978) fizeram várias observações a respeito dos complexos grani
ticos mineralizados, situados no Território Federal de Rondônia.
Àpresentam-se a seguir as informações obtidas por estes autores,
referentes aos maciços graníticos amostrados nesta pesquisa.

O granito Santa Barbara é uma intrusiva oval, com 6 x 8

km constituido de um bj-otita granito porfirítico grosseiro.

O Complexo Jacundã é uma intrusão irregular ou possi
velmente composto de várias intrusões arredondadas de biotita
granito porfirítico, estendendo-se na direção N!ù-SE por aproxi
madamente 20 km.

O Complexo de Oriente possui forma provavelmente arre
dondada, com diâmetro de 8 a 10 km. Este Complexo é formado por
uma intrusão principal de biotita granito grosseiro de cor sal
mão; um corpo em forma crescente de biotita granj-to porfirítico
cinza e um fragmento de oique anelar de composição microgranÍti
ca. A mineralização ocorre no centro do complexo em um corpo de

1a3km.

O Complexo de lvtassangana é constituído por duas in
trusões circulares que se tocam, tomando a forma de um oito. As

-7-
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duas intrusões, segundo os autores, parecem consistir em um gra
nj-to de granuÌação muito grosseira com megacristais arredondados
ou ovais de feldspato, alcançando de 5 a 8 cm. A mineralizaçáo
de cassiterita está espalhada sobre extensa superfÍcie dentro do

compJ-exo anelar de Massangana.

O Complexo de São Domingos possui forma arredondada ccrn

um dj-âmetro de 5 km e consiste,ao menos, em três corpos de bio-
tita granito diferentes, arrumados de maneira concêntrica. A m!

neralização de cassiterita neste complexo ocorre nas áreas mar

gi-nais.

poucos são os estudos efetuados sobre os maciços gra

níticos na Região Nordeste e, conseq{lentemente, os dados são bas

tante escassos.

Devido à grande extensão que ocupam na Região Nordeste,
foram escolhidos, para amostragem, os macicos graníticos locali
zados nos Estados de Alagoas e Bahia. De modo geral, o clima

nessas regiões é semi--árido, e caracterizado sobretudo pela re

partição contrastada das chuvas durante o ano-

os granitos de ouro Branco, santana do Ipanema em AIa

goas e Jaguararí na Bahia, representam a alteração em clima mais

seco, dentro da área semi-árida do nordeste. Os granitos de Ma

ta Grande, Ãgua Branca em Alagoas e Campo Formoso e Cansanção na

Bahia são os representantes da alteracão desta rocha em clima

mais úmido.

De acordo ccm o texto das Folhas de Aracaju (Oi'¡pttl ,L976)

salvador (DNPM, Lg77b) e BrasíIia (O¡lpl¡ , L917 a) ref erentes à Car

ta Geológica do Brasil ao Milionésimo, os granitos de Ouro Bran

co (AL) , Campo Formoso (BA) Jaguarari (BA) e Cansanção (BA) per

tencem ao pré-Cambriano C (1.700 a 2.200 m.a.). Os demais grani

tos coletados pertencem ao prê-Cambriano Indiferenciado'

O granito de Ouro Branco é homogêneo de cor bege, equi

granular grosseiro e composição mineralógica constituída de

1.2.2 - Maciços graníticos da Região Nordeste do Brasil
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quartzo, ortoclásio, microclÍnio, plagiocl-ásio e moscovita.

O corpo granÍtico de Campo Formoso tem forma arredon
dada e está situado na borda oeste da Serra de Jacobina. O gra
nito é intrusj-vo e apresenta textura média, Iocalmente grossei
ra e porfirítica sendo petrograficamente constituído de quartzo,
mj-croclinio, plagioclásio e biotita.

O granito de Jaguarari ocorre na borda leste da Serra
de Jacobina, €fl posição simétrica ao granito de Campo Formoso,
numa extensão aproximada de 30 km, ao norte da cidade de Senhor
do Bonfim, mostrando composição petrogrãfica muito semelhante ã

daquele granito. A colocação deste corpo parece ser sincrônica
ä intrusão do granito de Campo Formoso (oweu, 1976).

O granito de Cansanção ocorre a leste da borda orien
tal- da Serra de itiúba. É um granito de coloração cinza, granu
1ar grosseiro, constituído de quartzo,ortoclásio e microclí
nio, plagioclásio e biotita.

1.2.3 - Maciços qraníticos da Reqião Suì e Sudeste

Os maciços graníticos localizados nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo fazem parte
da região denominada "Província Precambriana do Sudeste do Bra

si1", onde as rochas aflorantes são de idade precambriana e Eo

paleozóico (al¡,taroa, 1969). Esta província constitui uma "fai
xa" que se estende ao longo do lj-toral Sul-Sudeste do país e é

interrompida entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do

Sul pelas rochas da Bacia do Paraná.

De acordo com a idade, CARNEIRO et aL. (L974) separam

as rochas graníticas do Brasil meridíonaI em rochas graníticas
pré-brasilianas anteriores a 680 m.a. e rochas gnanít't'.co.s de idn

de Brasiliana.

As primeiras são aj-nda pouco conhecidas e incluídas
dentro do chamado Complexo Cristalino rndiferenciado.

do Brasi I
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As rochas brasilianas podem ser relacionadas ao siste
ma de dobramentos Ribeira (650 m.a. a 450 m.a.).

Utilizando o critério da associação com as demais lito
logias¡ os autores citados subdividem os granitos brasilianos em

três grupos. No primeiro grupo estão as rochas graniticas asso

ciadas a complexos graníticos e migmatÍticos r ûo segundo as ro
chas granÍticas associadas aos metassedimentos e no terceiro as

rochas graníticas de etapa de transição pouco representada e sem

importância para nosso estudo.

os maciços graníticos associados a complexos gnãissi
cos e migmatíticos estão encaixados a rochas do"Complexo Crista
lino"em São paulo e Paraná, do"Complexo Taboleiro" em Santa Cata

rina e das "Formações Cambaí e Encantadas" no Rio Grande do Sul.
Estes maciços possuem características intrusivas e a composição

mineralógica das rochas é bastante variável, porém com tendência
alcalina.

os principais corpos graníticos deste grupo são: Grani

to Morungaba, l'landira, Garaú, Alto Turvo e Agudos no Estado de

São Paulo; Granitos Marumbi, Ànhangava, Graciosa no Estado do Pa

raná; Complexo Granítico Don Felici-ano no Estado do Rio Grande

so Sul e diversos corpos menores de granófiros.

No presente trabalho, foi selecionado o granito de En

cruzilhada que pertence ao Complexo Granitico Don Feliciano si
tuado no Estado do Rio Grande do Sul.

o granito Encruzilhada, pertence ao complexo Don FeIi
ciano, e é um grande batólito com cerca de 2.000 km2 de superfí
cie, alongado segundo NE-SW (DNPM, 1974b). Sua composição mine

ralógica formada por quartzo, microclínio, plagioclásio ( albita
e andesina) e biotita, coloca-o dentro dos granitos sub-alcalinos
a biotita. A relativa homogeneidade aIj-ada ã condição climáti
ca bastante caracteristica (c1ima temperado úmido) e ã facilida
de de amostragem foram pontos positivos que justificaram Sua

escolha nesta pesquisa.

As rochas graníticas associadas aos metassedimentos são
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de mais larga distribuição na região meridi-onal_ do Brasir e as
que mereceram estudos mais completos, sendo vasta a bibliografia
existente. Este fato permitiu uma amostragem mais complexa des
te grupo, pois são comuns as variações químicas, mineralógicas e
texturais. Amostraram-se os maciços Três córregos, rtapeúna e
rtu, no Estado de são paulo; Lavras, são sepé e caçapava no Esta
do do Rio Grande do SuI.

O Complexo Três Córregos forma imenso batóIito de
2-800 km2 e sua forma é alongada segundo NE-sw, orientação que
também é seguida por vãrios corpos menores e "stocks" que acom
panham a seu rado sE desde cerne no paraná atê capão Bonlto em

São Paulo onde constitui parte da Serra de Paranapiacaba (ONll,t,
l-974c). Sua textura é granular grosseira ã porfiróide, e apre
senta quartzo, feldspato, biotita e rara hornblenda na sua compo

sição mineralógica. selecionou-se o granito de Apiaí para estu
dos, por apresentar características texturais satisfatórias e h9
mogeneidade mineralógica e por representar a alteração e pedogê
nese em cl-ima sub tropical. Este granito, como vários outros as
sociadosr nâ opinião de KAEFER & ALGARTE (1972) in (O¡¡plvt, I974c) ,

deve constituir, na maioria dos casos, cúpulas ou bossas locais
do granito Três Córregos.

O complexo ftapeúna possui forma irregular, alongada
para SI^¡-NE, concordante com a estrutura regional e se estende ¡ror
essa direção numa distância aproximada de 50 km. A textura é

porfiróide a equigranular e mineralogicamente é composto de mi
croclínio com típica geminação em grade e incipiente alteração
em sericita, enquanto que o plagioclásio corresponde a um oligo-
clásio. O quartzo e a biotita formam os demais componentes es
senciais (MELCHER ¿t aL.,1973).

O granito de rtu forma um batólito alongado na direção
NE-SW com área de aproximadamente 200 km2. É um típico maciço
circunscrito, irregular, discordante, e de acordo com sua minera
logia, constitui um oligoclásio granito ou um granito verdadej-ro
na acepção de MARl"lO (1971) . Graças ä sua pobreza em minerais má

ficos e seu alto teor em feldspato potássico pode ser classifica
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do como alasquito I{ELFI (1967). Este corpo foi selecionado por
apresentar textura grosseira, homogeneidade quÍmica e mineraló-
gica e por representar o tipo de alteração em zona tropical sub

quente e sub úmida.

Os maciços de Lavras, São Sepé e Caçapava do SuI são

intrusivos em rochas metassedimentares do Grupo Porongos (Forma

ção Vacacaí) e sua composição varia desde granítica até grano

dioritica. Estas rochas possuem estrutura equj-granular e sua

mineralogia é consti-tuída por microclinio ou ortoclásio pertí
tico, quartzo, albita a oligoclásio e biotita.

Juntamente com o granito de Encruzilhada, estes três
maciços servirão para representar a alteração e a evolução dos

solos em zonas de clima temPerado.

o Granj-to de Lavras do sul, descrito por (DNPM, ]-974b) ,

inclui variedades litológicas que ainda não foram estudadas com

muito detalhe. A textura tipo "Rapakivl", embora de expressão

Iocal-, é uma importante caracteristica do Granito de Lavras. Es

ta textura consiste no envolvimento do microclÍnio ou oligoclá
sio por uma coroa de plagioclásio mais sódico. Outros minerais

componentes desta rocha, são o quartzo, biotita, lepidomelano.

O Granito de São Sepé aflora a sudoeste da cidade ho

mônima, ocupando uma faixa irregular de direção geral NE, com

cerca de 22 km de comprimento por I km de largura máxima (DNPD{,

;-g7 4b). petrograficamente, são reconhecidas duas fácies neste

granito; uma de coloração cinza, ocupando a parte central do

"Stock", e outra de compOsição granítica, ocorrendO na zorra dO

bordo, tendo granulação média equigranular e cor rósea, com pre

sença de pequenos corpos pegmatíticos. Mineralogicamente, Dâ

parte central, granodioritica, ocorre o ortoclásio' enquanto que,

nas fácies de bordo hã predominância de microclínio pertítico-O
quartzo e o plagioclásio estão presentes em ambas as fácies,se!
do a biotita, o máfico mais importante.

o Granito de caçapava é um corpo alongado, cujo eixo

maior mede 25 km e tem direção N-S', e o ei:<o menor mede aproxi



-r3-

madamente 10 km. sua composição varia de granÍtica a granodio
rÍtica sem contudo ser ainda mapeada a distribuição das diver
sas composições mineralógicas e texturais. Em geral as composi

ções granodioríticas são de cor cinza craro e as graníticas de
cor rosa.

Finalizando a apresentação dos maciços selecionad.os,
pode-se dizer que em relação ao c1ima, os granitos de Encruzi
thada, Lavras do su1, são sepé e caçapava representam a artera
ção e pedogênese em zona temperada; o corpo granítico de ltu em

zona tropical sub quente e sub úmida e os granitos de' Itapeúna
e Três Córregos em zona de transição entre os dois climas pre
cedentes. Os maciços amostrados em Alagoas e Bahia representam
a alteração e pedogênese em clima semi-árido e quente e princi-
mente os granitos Rondonianos em clima quente e úmiao.

No item seguinte apresentam-se os principais parâme

tros do clima reinante em cada área selecionada.

Tendo como limites o Oceano Atlântico de um lado e os
primeiros contrafortes da Cordilheira dos Andes de outro, acha-
-se o Brasil situador êm sua maior parte, dentro da zona tropí-
eaL. A enorme extensão de seu território e a existência de 1o

cais de difÍcil acesso, bem como a fatta de dados climatológicos
exatos, são as principais dificuldades que os climatól-ogos en

contram para nos oferecer informações mais precisas e confiá
veis sobre o olima do território brasileiro.

Ante os limites destas observações, este capítulo
apresenta, de maneira suscinta, oS principais parâmetros climá
ticos atuantes nas regiões onde se procederam as amostragens.

É bem verdade que o clima atual não ê o único determj-

nante da evolução do intemperismo, porém, ele ã o testemunho æn

creto e disponível que auxilia na interpretação dos fenômenos

2 - CLIMA
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geológicos superficiais observados na atualidade.

Os geomorfólogos admitem a exj-stência de condições pa

leoclimáticas mais secas (semi-áridas) com forte torrencialida-
de, ocorridas desde o Terciário ao Quaternário para explicar a

formação de algumas pai-sagens brasileiras atuais, oü mesmo a

presença de determinados depósitos aluviais (TRICART, 1958, BI
GARELLA, l-97l., TRTCART & CARDOSO DA STLVA, l-968, MOREIRA,L977).

Contudo, a participação deste clima semi-árido nos processos de

intemperismo, teve sua atuação mascarada pelos processos atuais
desenvolvidos em climas mais agressivos.

Genericamente o Brasil não ó afetado por valores ex

cessivos no que tange à temperatura média: as mais altas encon

tram-se na região do sertão do nordeste e não vão aIém de 28oc

e as mais baixas não ul-trapassam l5oc no Planalto Meridional.

No conjunto, o Brasif é bem regado pelas precipita
ções, pois a maior parte do seu território recebe anualmente,
mais de 1.000 mm de água. Existem áreas com precipitações bem

maiores, com um total superior a 2.000 mm, como também existem
áreas excepcionais que se destacam tanto pelo excesso, a exem

plo do noroeste do Amazonas e trechos isolados da Serra do Mar

Onde a pluviosidade ultrapassa 4.000 mm, como pela escassez, a

exemplo de ãreas do sertão do Nordeste que recebem menos de

500 mm por ano.

Estes poucos dados apresentados têm apenas a finalida
de de mostrar as tendências gerais da temperatura e pluviosida-
de no Brasil. Porém, a se considerar o clima como um dos fat.s

res mais atuantes na condução das grandes vias de intemperismo,

e pedogênese, senão o mais importante, necessário se torna obter
informações e dados mais detalhados para se chegar a conciusões

satisfatórias sobre estes realísticos fenômenos naturai-s.

Com base nos parâmetros contidos nas Figuras 3, 4 e 5

organizadas por ÇAMARGO (\977a, I977b e L971c) , Figura 6 por

ALFONSI & CAMARGO (T977), FigUTA 7 POT PINTO, CAMARGO & ALFONSI

(L977) e tomando por referência a classificação proposta por

NII\,IER (f97I , I972a, I972b e L972c) elaborou-se o Ouadro l, que

mostra o tipo de clima em cada uma das regiões estudadas.
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QUADRO I - AS

REGIÃO

Norte

REGIõES FISIOGRÁFICAS ESCOLHIDAS PARA AMOSTRAGE¡4 E

SEUS DO!ÍÎNIOS CLIMÁ,TICOS

Nordeste

CLII!ÍA

Tropical quente e úmido, com estação seca muito
reduzida

Sudeste

Sudeste-Su1

Su1

Tropical quente e semi-árido, com precipitações
concentradas em alguns meses

Tropical sub-quente e sub-úmido, com seis meses

de baixa pluviosidade, não exageradamente secos

2.1 . CLIMA DA REGIÃO NORTE

(TERRIT0RI0 FEDTRAL DE R0ND0NiA)

A região Norte, güê corresponde ã bacia amazônica, re

cebe grandes quantidades de chuva (médias anuais de 2.000 a

2.500 mm) com distribuiçãc variável, mas geralmente caracteríza-
da pela existência de uma estação seca nitida de I a 3 meses que

contrasta com a estação muito chuvosa e prolongada. A seca ocor

re nos meses de junho, julho e agosto e nessa época, podemos ter
um déficit hidrico de até 200 mm-

A temperatura é constante o ano todo e oscila entre

24 e 26oc.

Na área granítica estudada do Território Federal de

Rondônia a pluviosidade média anual varia de 2.000 a 2'500 mm

-20-

Sub-tropical úmido de altitude sem estação seca

Temperado úmido, sem estação seca



com três meses de estação seca.

De acordo com NIMER (1972c) o clima da região norte é

TropieaL Quente, Úmido a. Superúmido.

2.2 . CLIMA DA REGIAO NORDESTE

(ESTADOS DE ALAGOAS E BAHIA)

Os dados climáticos seguintes, referem-se a duas áæas

de ocorrência de granito no Estado da Bahia e uma outra no Esta

do de Alagoas, locais estes escolhidos para amostragem nesta

pesquisa.

Utilizando os dados contidos na Figura 4 é possÍveI r¡e

rificar que as ár'eas amostradas apresentam temperatura média

anual entre 24 e 26oC. Nestas áreas, a exemplo do que ocorre

na região Norte do Brasil, não se registram variações signifi
cativas em torno desta média durante o ano'

A Figura 3 mostra que as áreas amostradas recebem pe

quena quantidade de ãgua proveniente da chuva (menos de 1'000

mm por ano).

É muito importante salientar que nessa regiãor êS chg

vas se concentram em três ou quatro meses do ano' apenasr PeI

manecendo seca o resto do ano. O regime pluviométrico é ao ti
po semi-árido.

os locais amostrados podem ser agrupados em duas

áreas quanto ao regime pluviométrico: a primeira, mais seca

(500 a 750 mm anuais), comPreende os maciços localizados nos

municÍpios de Ouro Branco, Santana do Ipanema no Estado de AIa

goas e Cansanção no Estado da Bahia' e outra, menos seca ( 750-

-l.O00mmanuais)rconstituídapelosafloramentosgraniticossi
tuados nos municípios de Mata Grande e Água Branca no Estado de

Alagoas, Campo Formoso e senhor do Bonfim na Bahia.

-2t-



o sudeste do Brasil se localiza entre 14o e 25o de

latitude sul e é uma região de transição entre os climas tropi
caI quente e temperado.

Excluindo a Serra de Paranapiacaba e toda a faj-xa
Ii-torânea, as características gerais do clima desta região são

as seguintes: precipitação anual de 1.200 a 1.700 mm, com esta

ção seca nítida de 3 a 4 meses (maio e agosto) e temperatura mé

dia anual de 20 a 22oc sendo o mês de julho o mês mais frio (16

a l8oc).

Dentro desta zona climática, estudamos apenas o maci

ço granítico de ILu (Se¡. A região de Itu apresenta média anual

de precipitação igual a 1.200 mm, com seis meses (de abril a se

tembro) de baixa pluviosidade (30 a 50 mm por mês). A pluvio
sidade anual é relativamente baixa nesta área de Itu devido ã

posição de borda ocidental no Plana1to Attântico.

Em resumo, o clima reinante na região de Itu não é

muito chuvoso e é caracterizado por uma alternância nítida de

uma estação de seis meses bastante chuvosos, responsáveis Por
80? das precipitações anuais, com seis meses de uma estação de

baixa pluviosidade, sem ser totalmente seca (200 mm).

De acordo com NIMER (L972a\ este clima pode ser clas
sificado como TropicaL, Subquente e Sub-tlmido eom sub-seca.

2.3 - CLIMA DA RTGIÃO SUDESTE

. (ESTADo DE SÃ0 PAULo)

-22-



Em relação às demais regiões estudadas, o Sul é a
gião que apresenta as mais baixas temperaturas durante o ano
do.

-23-

2.4 - CLIMA DA REGIÃO SUL

(ESTADOS DO PARANÃ E RIO GRANDE DO SUL)

Nesta região, duas áreas
foram estudadas: uma mais ao norte,
deste do Estado do paraná e extremo
e que corresponde ã parte da Serra
mai-s ao sul localizada no Estado do
dente ã Serra do Sudeste.

Na serra de paranapiacabar âs áreas graníticas estu
dadas, apresentam média anual de precipitação variável entre
1.400 a 1.500 mm. As chuvas são bem distribuídas ao rongo do
ano, não se registrando estação seca. Há¡ DO entanto, uma dimi
nuição do vorume das chuvas durante o período de maio a agosto.
A temperatura média anual oscila entre 17 e 19oc, sendo que no
verão (dezembro e janeiro) a temperatura média oscila entre 20

e 22oc e'e de 13 a I5oC nos meses de inverno (junho, julho e
agosto). De acordo com PEGUY (1970) o clima com estas caracte
rísticas pode ser considerado como Sub-Tropical Crmido. Devido
às elevadas posições que os corpos granÍticos ocupam na paisa
9em (I.000 a 1.200 m de altitude) denominaremos o clima de Sub-
-Tropical Úmido de Altitude.

Na Serra do Sudeste, no Rio Grande do SuI, a média
anuar de precipitação varia de r.400 a r.600 mm. As chuvas são
bem distribuidas ao lorrgo do ano e também não se registra esta
ção seca. As temperaturas médias, Do entanto, são mais baixas
que aquelas verificadas na Serra de Paranapiacaba. A tempera
tura média anual oscj-la entre 16 e IToC sendo que os meses de

inverno (junho, julho e agosto) apresentam média inferior a I3oC
(10 a 13oc) e no verão (dezembro e janeiro) a média é de 20 a

2LoC. De acordo com NIMER (1971) o clima atuante nesta área do

de ocorrência de granitos
compreendendo a parte nor
sul do Estado de São paulo

de Paranapiacaba e outra
Rio Grande do Sul correspon

r9
to



Rio Grande do Su1 pode ser considerado

Cada região climática do Brasil é caracterízada por
uma vegetação especÍfica: o clima quente e úmido ã floresta litc
foliada equatorial; o clima semj--árido ä caatinga; o clima sub-
-quente e su¡-úmido ã floresta latifoliada tropical; o clima sub-
-tropical úmido ã floresta sub-tropical com Araucaria e o clima
temperado e úmido aos canpos.

A Figura 8 mostra os diferentes tipos de cobertura ve
getal natural que ocorrem nas áreas amostradas.

Não se pretende aqui indicar as causas da diversidade
de ocorrência desta vegetação, mas sim, relatar os tipos de for-
mações vegetais que ocorrem sobre os maciços graníticos selecio
nados e ainda caracterizar a evolução da matéria orgânica, prove
niente das plantas, que se incorpora naturalmente ao solo.

Como se sabe, a caracterização da vegetação é muito
importante nos estudos de intemperismo e pedogênese, não só pela
natureza da cobertura vegetal que condiciona maior ou menor pro
teção contra a erosão dos horizontes superficiais como também,pe
Ia quantidade e qualidade de matéria orgânica que ela deposita na

superfície do solo. Esta matéria orgânica transformada em

"humus", vai interferir de modo não negligenciáveI, nos proces
sos de alteração das rochas subjacentes e na formação dos solos.

À matéria orgânica derivada da vegetação apesar de,
sistematicamente, pouco estudada no Brasil, mereceu nesta pesqui
sa um estudo mais pormenorizado, ainda gue inicial.

3 - VEGETAçÃO E MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO
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como Temperado 
(1) 

úmido.

(1) Do ponto de
eaÍ. o elima
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pista tármieo,alguns autores preferem eLassifi
atuante no Estado do Río Gv'ande do SuL, de Sub-
inuás de Temperado.



FORMAçOES

VEGETAIS
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Antes de di-scorrer sobre os tipos de cobertura vege
tal instalados nas diversas áreas graníticas amostradasrrelatam-
-se algumas formas de ação da matéria orgânica quer na alteração
da rocha, quer na formação do solo.

A matéria orgânica fresca (fol_has, ramos, etc.) que
se acumula no solo sob forma de liteira transforma-se mais ou me

nos atj-vamente sob a ação dos fatores biológicos: uma parte se
mineraliza, liberando sobretudo os elementos gasosos tais como
co2 e NHy e outra parte se transforma em compostos húmicos. Es
tas substâncias húmicas, ou simplesmente "humus" consistem nos
produtos de decomposição e síntese de restos vegetais e animais
e compreendem os ãcidos fúlvicos, ácidos húmicos e humirra. euan
do a decomposição da matéria orgânica é muito rápida, gÍãndes
quantidades de COZ são produzidas. Este gás pode ser dj-ssolvido
na solução do solo e compor um meio propÍcio para a alteração
dos minerais da rocha. Ao contrário, quando a decomposição é
mais lenta, formam-se importantes quantidades de substâncias hú
micas.

Estes ácidos orgânj-cos contraem certas ligações fÍsi
co-químicas com a matéria minerar, notadamente as argilas, e, em

conjunto com outros fatoresrimprimem características peculiares
aos solos.

A função mais ativa das substâncias húmicas (ácidos
orgânicos) na decomposição das rochas é desempenhada pelos áci
dos fúlvicos e aparentemente também pelos membros do grupo dos
ácidos húmicos, devi-do à enorme facilidade de estas substâncias
formarem comprexos e quelatos com os elementos (alumínio, ferro,
cobre, cálcio e outros) formadores dos minerais.

os trabalhos cientí.ficos pioneiros sobre este assunto
foram realizados há mais de 150 anos por SPRENGEL (L926) citado
por KONONOVA (1966). Este autor mostrou gue as substãncias húmi
cas podem decompor silicatos e formar ácido silícico. Apõs essê
trabalho muitos outros mostraram a ação especÍfica das substân
cias húmicas na alteração das rochas. Os experimentos de MAREL
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(L949) indicaram que alguns minerais foram mais resj-stentes que

outros na decomposição por ácidos húmicos de baixo peso molecu

lar. Ànfibólios foram mais facilmente decompostos, moscovita e
epÍdoto menos facilmente, z|rcáo foi mais dificilmente decompos

.to e turmalj-na e quartzo foram mais resistentes.

rrabalhos mais recentes KEEPER & SCHARPENSEEL (197f)

demonstraram que oS ãcidos orgânicos podem remover uma quanti
dade apreciáveI de alumínio das micas. Segundo estes autores,
a maior ou menor quantidade de alumínio removido, depende sobre

tudo, do número e das posições dos radicais COOH e OH fenóIicos
na molécula do ácido orgânico. SCHNITZER & KODAMA (L976) tam

bém estudaram a ação de substâncias númicas sobre mica. Estes

pesquisadores fizeram agir o ãcido sobre micas e pude

ram constatar importantes mobitizações de alumínj-o, ferro, Po

tåssio e também cie sÍIica.

BAUER (1973) constatou que os ãcidos húmicos são

mais eficj-entes que a água carregada com 9ás carbônico na solu

bilização dos elementos constituintes de um feldspato e de uma

biotita.

A1ém da ação das substâncias húmicas, os microorganis

mos e plantas inferiores (bactérias, fungos, algas, }Íquens e

outros) tambêm podem contribuir diretamente na alteração quím!

ca das rochas.

porém, é no solo que se verificam as ações mais co

nhecidas da matéria orgãnica-

As substâncias húmicas tem a propriedade de formar

complexos com os íons metáIicos, os hidróxidos e também com as

argilas, orientando a evolução genética dos solos, pois modifi-
ca o comportamento geoquímico de certos elementos (DUCHeUEOUR,

L962, ALLTSON, 1973).

A formação desses complexos, condiciona a estrutura

dos solos (QUEIROZ NETO, GROHMANN & OLIVEIRA, 1966), DUCHAUFOUR

(1968), ALLISON (1973), DABIN (L974) , a capacidade de troca de

cátions (VAN RAIJ, Lg67) , migração de argilas (MAIGNIEN, L966,



BOISSESON et aL., 1973).

Nos solos onde o complexo sortivo está saturadora Ii
xiviação das argilas é muito pequena porque está em estado flo
culado. Contudo, ã medlda que o sol-o se empobrece devido ã sa!
da de ions básicos ra argila tende a dispersar-se e então a lixi
viação aumenta. NoS solos fortemente dessaturados, portanto'
muj-to ácid.os, a ação floculadora dos íons aI3*, presentes em

grande quantidade, teoricamente deveria impedir a lixiviação de

argilas. No entanto, verifica-Se nestes solos' uma importante

dispersão de argila, que é atribuida a pelo menos duas funçóes

da matéria orgânica. As substâncias húmicas têm uma ação dj-re

ta sobre a dispersão da argila porque formam com elas um comple

xo argilo-húmico muito estáve1 ã floculação; o"humus" tem tam

bêm uma ação indj-reta porque solubiliza uma parte do ferro que

participa da agregação e da floculação dos colóides provocando

a destruição dos agregados e a dispersão de uma certa quantida

de de argila. A conseqtlência dj'sso tudo é a lixiviação da argi
Ia e uma modificação da estrutura do solo'

segundo voLKoFF Qg77) a ação da matéria orgânica é

facilmente observável em alguns latossolos do Brasil, onde a

destruição dos micro-agregados resulta uma compactação dos hori
zontes sub-superficiais desses solos '
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3.1 - vEGETAç40 E MATERIA 0RGANICA D0 S0L0 DA

RTGIÃO NORTE

Os maciços graníticos escolhidos para amostragem na

região norte (território Federal de Rondônia) localizam-se na

-aarea de oomlnio da Floresta Amazônica'

A floresta amazônica denominada de Floresta Perenifo

Iia Hegiófela Hileiana Amazônica por KUHLMANN (I972a) ou si!

plesmente Floresta Catifoliada Equatorial por ROMARIS ,l974) é

composta principalmente por um estrato Superior arbóreo, üil eS
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trato inferior subarbustivo a arbustivo -

O estrato arbóreo é formado por árvores com cerca de

20 a 30 metros de altura cujas copas freqtlentemente se interpg
netram. No geral estas árvores apresentam um sj-stema radicular
pouco profundo que se desenvolve a uma profundidade média de

até 50 cm paralelamente ã superfície do solo- Algumas árvores

de maior porte, apresentam na base de seu tronco as chamadas raí

:aes tabulares Ou "Sapopembas" que envolvem tOdO o trOnCO e Se

fj-xam no solo compensando assim com seu apoio a falta da raíz
pivotante profunda,ausente na maiorira das árvores da região'

As espécies mais comuns encontradas no Território f'ederal de

Rondônia segundo HUECK (L972) são as seguintes: Euterpe oLeraeea,

Denizia eæcelsa, a gigantesca lLaniLkara huberí.' HymenoLobium

eæeeLsum e Cot'd.ia goeldiana e Theobroma micv'oed.r'pum Irieartea
oentríeosa..

Este estrato arbóreo forma uma verdadeira barreira ã

penetração dos raios solares, conferindo ao interior da flores
ta um ambiente sombrio. Ê, neste ambiente de pouca L'¡z que se

desenvolvem os estratos inferiores.

O estratato arbustivo e subarbustivo apresentam va

riadas esp6cies entre as quais predominam arbustos de folhas

largas e longas como as zj.nziberáceas, musáceas, e outras-

A superfície do solo é recoberta por uma camada con

tinua de aproximadamente 2 a 5 cm de espessura formada de folhas

e galhos em vãrios estágios de decomposição e que se constituem

no horizonte pedológico Ào. Espalhados por sobre a superfície
do solo, notam-se alguns troncos já decompostos mas que conser

vam a sua forma externa.

Na região Norte, a quanti-dade de matéria orgânica

que cai anualmente na superfície do solo é muito grande' AUBERT

(;-972) estimou que, nas regiões quentes e úmidas e sob vegeta

ção florestal, aproximadamente I0 t/ha de restos vegetais (ra

mos e folhas) se acumulam anualmente Sobre a superfÍcie do solo'

No entanto, esta grande quantidade de matéria orgânica é rapida



mente mineralizada nestas condições climâticas e apenas uma res
trita quantidade de "humus" é formada. A superfície do solo fi
ca recoberta por um estrato de folhas e ramos de diferentesgïaus
de degradação. os íons removj-dos pelas plantas voltam novamen
te ao perfi-l e ressaturam os horizontes superficiais do solo.
o solo propriamente dito, apresenta uma pequena penetração (+
30 cm) de "humus ".

3.2. VEGETAçÃO E MATENIR ORGÂNICA DO SOLO DA REGIÃO NORDESTE

com exceção de dois perfis de solo situados em zona
mais úmida dentro da região semi-árida, todos os demais foram
coretados sob o domínio da vegetação denominada de caatinga.

Na descrição deste tipo de vegetação é difícir expri
car sua estrutura, a altura das árvores e sua densidader pois
ela é muito variável em todas essas características (KUHLMANN,

I977b). Caatinga significa mato branco ou esbranquiçado ou mes
mo ralo, aparência que sempre tem no período mais seco.

De modo geral, a caatinga é caracterizada por peque-
na densidade de árvores e arbustos lenhosos, xerófi1os e espinho
sos, que perdem as folhas no período seco e também pera ausên
cia quase total de cobertura herbácea permanente o que confere
ao solor rrâ maior parte do anor üm aspecto desnudo.

Quanto ã estrutura, KUHLMANN (L977b) reconhece três
estratos nas áreas amostradas: arbóreo, arbustivo de 2 a 3 me

tros, e outro arbustivo de 0150 a 1,00 metro.

O primeiro é formado de baraúna (Schi.nopsis brasiLien
sis), aroeira (Astronium uz,unduÐa), angico (Anadenanthera ma-
crocanpa) e outros. Estas espécies possuem troncos de forna re
gular e copas amplas com altura acima de quatro metros.

O segundo estrato é mais contÍnuo, formado de arbus
tos profusamente esgarhados, com muitos espinhos e grande varie

- 30-
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dade de espéci-es. São espécies maj-s comunas: Jurema Mímosa

hostiLis ), catingueira ( Caesalpina pyramidalis ), favelej-ra Jatropha

phaLLaeantha), o marmeleiro(Cv,oton sp. )e muitos outros.

O terceiro estrato , compõe-se principalmente de mal

váceas, cactáceas: xique-xique (Ceneus gouneLLei) palma de espi
nho ()puntia sp. ), e bromeli-áceas.

nm função de diferenças baseadas no maior ou menor

grau de xerofitismo da vegetação, que por sua vez estã relacio
nado com as condições climáticas vigentes nas zonas de maior ou

menor aridez, a Comissão de Solos do Centro de Pesquisas Pedoló

gicas do Ministério da Agricultura divide estas formações, em

caatinga hipoxerófila e caatinga hiperxerófita.

A caatinga hipoxerófila possui xerofitismo menos acen

tuado que a caatinga hiperxerõfita, situando-se esta vegetação

em zona de clima menos seco (precipitações mais elevadas) que o

semj--árido tÍpico.

Nos altos das serras, onde o clima é geralmente mais

úmiao,desenvolve-se uma vegetação mista entre a caatinga hiper
xerófila e uma formação vegetal mais exuberante do tipo floresta
sub-tropical.

A caatinga fornece reduzida quantidade de matéria o5

gânica ao solo, apesar de aS árvores e arbustos perderem guase

que totalmente as folhas no período seco.

A pequena quantidade de matéria orgânica que aporta
ao solo é rapi-damente mineralizada nas condições de clima semi-

-árido e quente e em conseqtlência pequena quantidade de "humus"

é formadb.

3.3 - VEGETAÇÃO E MATERIA ORGÂNICA DO SOLO DA REGIÃO SUDESTE

A vegetação original da ãrea

servada em alguns locais é constituída
TropicaL semídecídua.

Esta floresta é comPosta de

granítica estuoada, pre
pela F'Lov,esta CatifoLiada

árvores de 20 a 25 metros
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de altura média, entre as quais se destaca a peroba (Aspedosperma

sp. ), Pâu d'alho (GaLLesía zoz,ozema), figueira branca (Fieus
doLíaría) , palmeiras (Eutenpís edulís ) e outras.

As plantas dessa formação vegetal perdem parcialmente
as folhas na estação seca.

À ãrea granítica estudada na região sudeste, apresen
ta-se hoje em grande parte, coberta por pastagens naturais de

capim gordura (l,leLinís mínutifLona) e por culturas perenes, des

tacando-se o café (Cof fea az,abica L. ).

Nesta área de clima sub-quente e sub-úmido e floresta
Iatifoliada tropical, a quantidade de matéria orgâni-ca que se acu

mula na superfÍcie do sol-o, não é tão grande como aquela verifi
cada na Amazônia, mas o processo de mi-neral-ização é menos acen

tuado, de sorte que importante quantidade de "humus" é formado.

Nesta região a matérj-a orgânica atinge aproximadamente 50 cm no

interior do perfil.

Nas áreas graníticas do Estado do Paraná, a vegetação

natural é a fLoresta LatifoLiada sub-tropícaL sub-caducí¡otia
eom Araucaría angustifoLía. Nas áreas amostradas, a vegetação é

pouco desenvolvida, formada principalmente de árvores fj-nas e

Dorte reduzido, associadas a gramíneas, ervas e arbustos, leI
brando muito uma vegetação em regeneração. O pinheiro difici!
mente ocorre, mas quando ele aparece, é de porte baixo e pequeno

diâmetro.

As áreas sel-ecionadas para amostragem estão situadas
em elevadas altitudes (+ 1.000 m) e sob condições climáticas fa
voráveis ä humificação da matéria orgânica que se incorpora na

superfície do solo. Assim, €R alguns locais' a penetração da ma

téria orgânica pode atingir mais de um metro de espessura no per

fil de soIo.



3.4 - VEGETAçÃ0 E MATERTA 0RGÂNrCA D0 S0L0 DA RrcrÃ0 SUL

A vegetação instalada sobre os solos derivados dos

maciços graníticos do Estado do Rio Grande do SuI, recebe a

denominação genérica de campos.

Os campos são caracterizados pela presença de uma

cobertura vegetal contínua constituída principalmente de gra
míneas cuja altura varia de 10 a 50 cm.

Esporadicamente podem ocorrer pequenos subarbustos
e raramente arbustos, e quando isto ocorre, alguns autores de

nominam de Campo Sujo (nouanrs, L964 e 1974) .

Dentre as gramíneas presentes, destacam-se os se

guintes gêneros: Anistida, Bromus, Panicum, Paspalum, Schyza

chyrium, Setaria e Trachypogon. Estão também presentes, embo

ra em menor expressão, Ieguminosas dos gêneros Desmodium, Me

dicago, Mimosa, Phaseolus, Stylosantes, Trifolium e Vicia (LE

VANTAMENTO E RECONHECIMENTO DOS SOLOS DO RIO GRANDE DO SUL'

1973) .

A quantidade de matéria orgânica que se deposita
na superfície do solo proveniente da parte aérea da vegeta

ção de campo não é muito grande. Contudo, esta vegetação pro

duz importante quantidade de matéria orgânica proveniente das

raízes das gramíneas.

Nas condições de baixa temperatura e elevada umida

de reinantes na região, a matéria orgânica formada é quase que

totalmente humificada. O perfil de solo apresenta então uma

camada superficial orgânica escura que pode atingir mais de

um metro de espessura.
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Utilizando critérios climático-geomorfológicos, fito
geográficos e ecológicos, AB'SABER (1973) reconhece seis gran

des domÍnios paisagisticos no BrasiI (Figura 9).

I - Domínio das terras baj-xas equatoriais, extensiva
mente florestadas da Amazônia Brasileira. É uma área caracteri
zada por uma extensa planície de mais de 2,5 milhões de quilôme

tros quadrados, constituída de tabuleiros com vertentes semi-

-mameLonizadas, morros baj-xos mamelonares nas áreas cristalinas
adjacentes, terraços de cascalho e ou laterita, rios negros e

drenagens perenes.

2 - DomÍnio dos chapadões recobertos por cerrados e

penetrados por florestas-galerias. São planaltos de estrutura
complexa capeadas ou não por lateritos de cumieira, planaltos se

dimentares com vertentes em rampas suaves, ausência completa de

mamelonização e drenaqem espaçadas pouco ramificadas.

3 Domínio dos "mares de morros" florestados (com

fortissima e generalizada decomposição de rochas, extensì-va mg

meloni zaçáo, agrupamentos eventuais de "paõs de açúcar" e den

sas drenagens.

4 - DomÍnio das depressões interplanáticas semi-ári
das do Nordeste. Estas regiões são reduzj-das a verdadeiras pla
nícies de erosão, devido à grande extensão dos pediplanos e ao

aperfeiçoamento final recente da pediplanação, afloramentos even

tuais de rochas vivas no meio de rochas alteradas de 1 a 3 me

tros de profundidade, solos com superfície pedregoza, drenagens

intermitentes extensivas e numerosos campos de "inselbergs" tí
picos.

5 - Dominio dos planaltos de araucaria. .Ârea sujei
ta a climas subtropicais úmidos com inverno relativamente bran

do. Esta área se caracteriza por planaltos de altitudes médias

variando entre 850 e 1.300 metros revestidos por bosques de

4 - RELEVO
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Araucarias de diferentes densidades. As vertentes Sao

zadas não muito perfeitas e a drenagem é perene.

6 - Domínio das pradarias mistas do sudeste do Rio

Grande do Su1. Esta área é formada por colinas plurimameloniza-

das incluindo pradarias nas encostas suaves e galerias subtropi

cais nas calhas aluviais, com drenagem extensivamente perenes e

predominantemente meanchicas -

o autor cita ainda as faiæas ae transição e contato

entre os grandes domínios paisagÍsticos brasileiros, áreas por

excetência complexas que devem ser melhor pesquisadas.

Aseguir'pretende-secaracterj-zardemaneiraSimples
porém objetiva, o relevo das áreas graníticas amostradas e en

quarlrá-Ias, dentro dos grandes domÍnios morfoclimáticos do Bra

si1.

4.I - RILEVO DA REGIÃO NORTE

O relevo da região norte é bem simples de Ser esquema

tizado, pois compõe-se de uma imensa planície de topografia apa

rentemente homogênea (Bacia Sedimentar do Amazonas) contida en

tre estruturas de escudos cristalinos'

Esta extensa área sedimentar de planÍcie se eleva

Suavemente para o Norte até encontrar os maclços do Escudo Guia

nense e ao SuI até os contrafortes do Escudo Brasileiro ou Escu

do sul Amazônico. o escudo brasileiro se estende desde o Terri

tório de Rondônia ao Estado do Pará'

osmaciçosamostradossituam-senafaixadetransição
entre as partes mais altas do relevo da região, que corresponde

ã Serra dos Pacaás Novos no Território Federal de Rondônia e a

vasta planÍcie amazônica (Figura 10). Esta área pertence ao do

mínio das terras baiæas equatoriais '
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4.2 - RTLEVO DA REGIÃO NORDESTE

As duas áreas graniticas amostradas na região Nordes

te (Estados de Alagoas e Bahia) apresentam-se como grandes rele
vos residuais ou "inse1bergs", rodeados por um vasto nível de

baixa altitude, denominado de "glacis". Segundo I4OREIRA (L977)

a superficie destes"glacis"está suavemente inclinada a partir
dos relevos residuais em direção aos principais sistemas de dre
nagem.

Utilizando os grandes domínios morfoclimãtj-cos de

ABTSABER (1970) tem-se que as áreas estudadas estão relacionadas
ãs Depressões rnterplanáIticas semi-áridas.

As Figuras ll e L2 consistem nos cortes esquemãticos

dos relevos das d.uas áreas graníticas amostradas na região Nor

deste.
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Figura 12 corte esquemãtico do relevo de parte do Estado da
trando a área granÍtica de cansanção e senhor do
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4.3 - RELEVO DA REGIÃO SUDESTE

O maciço granítico da região de Itu situa-se no con

tato de duas províncias geomorfológicas distintas: o Planalto
Atlântico e a Depressão Periférica.

Pesquisas detalhadas sobre a geomorfologia e as for
mações superficiais da região ltu-Salto foram efetuadas por

MODENESI (Ig74). Este autor d.istingue sete niveis topográficos
em altitudes decrescentes, d.os topos da Serra de Itaguá (950 m)

até as mais baixas colinas da Depressão Periférica (550 m) - Dis

postos em patamares Sucessivos estão separados por rampas for
tes ou degraus. Esses niveis, quase planos (f a I'5%) inserem-

-se na rampa mais forte (2,52) da superfície Itaguá, descrita e

denominada Por ALMEIDA (1964).

Os nÍveis estão fortemente dissecados pela drenagem'

que se instalou segundo aS linhas de fraqueza escavando vales

profundos estreitos e de vertentes muito Íngremes. As planÍ

eI

ï
Cf*

bergs "
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cies aluviais são raras e quando ocorrem são de pequena extensão.

Um aspecto típico da área amostrada é a presença gene

ralizada de matacões principalmente nas vertentes. Como também

observaram QUEIROZ NETO & MODENESI (1973) e II{ODENESI (1974) os

matacões ocorrem em menor intensidade nos interflúvios e mais
raramente ainda nos vales. Sua orientação reflete a direção pre
ferencial dos dj-aclasamentos (NW/SE) .

Esta área granítica situa-se no domínio dos "mares de

morros" da classificação morfoclimática do território brasileiro.

4.4 . RELEVO DA RTGIAO SUL

Os maciços graníticos selecionados para este estudo
no Estado do Rio Grande do Sul estão situados na Serra do Sudes

te. Esta Serra é constituída por uma grande massa cristalina de

aproxi-madamente 35. OO0 km2 cujo relevo se torna bastante movimen

tado quando o granito aflorar oü permanece suave quando a rocha
estã profunda. Os perfis desenvol-vidos sobre granito nesta re
gião estão situados em dois tipos de relevo: ondulado e forte on

dulado. A fase de relevo forte ondulado está situada entre as

cotas altimétricas de 100 e 150 metros e é constituída por coxi-
thas longas com pendentes em centenas de metros, com declividade
varj-ando em torno de 10 a 15%. No declive ocorrem pequenas coxi
thas que dão ao relevo geral aspecto mais suave. A fase relevo
ondulado está situad.a entre as cotas de 30 a I00 metros e é for
mada por coxilhas em declives curtos que formam entre si vales
abertos que são ocupados por solos hidromórficos.

Esta ãrea granítica, faz parte do domínio morfoclimá
tico das pradarias mistas do Sudeste do Rio Grande do Sul.

A Figura 13 mostra a posição da ãrea granítica amos

trada.
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As rochas em seus diferentes estágios de alteração e

os solos sobre elas desenvolvidos constituem os materiais de tra
balho desta pesquisa.

A escolha de perfis de alteração para amostragem den

tro de cada ãrea de j-nteresse obedeceu aos seguintes critérj-os
de campo:

a) Evrdência nítida da filiação com a rocha graníti
ca. Isto se f.ez, preliminarmente, com o auxíIio de mapas geoló
gi-cos e topográficos e, "in loco", pelo exame da rocha, da pai
sagem do sistema rocha-solo e pelas características morfológicas
do solo.

b) Posição topográfica: foram coletados sempre per
fis bem drenados, si-tuados nas partes mais altas das encostas,
onde são menores as possibilidades de contaminação.

c) Perfis completos, desde a rocha até o horizonte A

do solo.

d) Em locais onde existe cobertura vegetal natural-

A cada perfil coletado foram atribuídas uma sigla e

um número.

A sigla, guê sempre se inicia pela letra G (granito),
é completada pela abreviatura do Estado onde o perfil foi cole

tado. Assim, foram coletados perfis GRS, GPR' GSP' GAL' GBA e

GRO correspondentes, respectivamente aos Estados do Rio Grande

do SuI, (RS), Paranã (PR), São Paulo (SP), Alagoas (AL), Bahia

(BA), e ao Território Federal de Rondônia (RO). Após a sigla,
segue um número formado de dois algarismos: o primeiro refere-

MATERIAI S

CAPfTULO II

I. MATERIAIS

MÉTO]]OS
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-se ao número do perfil e o segundo ao número da amostra

do perfil.

Exemplificando, o conjunto GAL 34 refere-se ã

amostra (do topo em direção à base) do terceiro perfil
volvido sobre granito coletado no Estado de Alagoas.

2.1 - MÉTODOS DT ANÃLISE DAS ROCHAS

AsamostrasdasrochasforampreparadasparaaSse
guintes anãlises:

a) M¡-ey,oscopía óptùca. Por meio de microscópio pola

rizador anallzaram-se lâminas delgadas das rochas nos diferen

tes estádios de alteração -

b)Difraçãod.osRaios-Xemamostrasderochasfres
cas e alteradas reduzidas a Pó'

c) Mícrossonda ELety'ônica em seções delgadas de

amostras frescas ou alteradas impregnadas de acrílico e recober

tas com fina pe1ícula de vapor de carbono'

2 - I{ÉTODOS

-4 3-

dentro

quarta
desen

a)lnã.LisegranuLomátr,icaporsedimentaçãoemcilín
dros graduados usando pirofosfato de sódio como dispersante '

b)Densíd'aclerealporembebiçãodeamostrasdesolo
com álcool etílico.

c) DensidacJe aparente pelo método da parafina'

2.2 - METODOS DT ANALISE DOS SOLOS

2-2.1 - Métodos FÍsicos



a) Carbono: por oxidação da matéria orgânica com bi
cromato de potássio a 8%.

b) Nitrogênio: digestão com sulfato ácido de potássio,
sulfato de cobre e ácido sulfúrico; distilação e titulação com

ácido sulfúrico.

c) Bases Trocáveis: extraidas com ácido nítrico 0,05N.

d) CáIcio e t',tagnésio Trocãveis: por absorção atômica.

e) Sõdio e Potássj-o Trocáveis: por fotometria de cha

ma.

f) Hidrogênio: extração com acetato de cálcio IN; pH 7

e titulação com NaOH 0,02 N-

g) Aluminio: extração com cloreto de potássio IN e ti
tulação com hidróxido de sódlo 0'I N.

Observação: O alumínio e hidrogênio das amostras GRS

e GRO foram-extraídos por KCl N e dosados
por titulação com NaOH 0,025 N.- O- alumí
nio foi determinado por titulaçao do -extrato com HCI 0,025 N após neutralizaçao

å,:;å:î: ?: 

"å:::ï',i"::" 

=;3;'.I ?;'"1n 
" =l!

h) Soma de Bases (S): calculada através da soma dos

teores de cálcio, magnésio, sódio e potássio trocãveis-

i) Capacidade de Troca de Cátions (CTC): calculada pe

la soma S + hidrogênio + alumínio trocáveis '

2.2.2 - Métodos QuÍmi cos
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o valor pH em HrO e em KCI normal fOi determinado

tenciometricamente em suspensão de I:2,5. As Ieituras foram

tidas após agitação pr6via da suspensão'

2.2.3

a) Dífração a.oa raías X

- Métodos Mineralógicos

em amostras da fração argila

po

ob
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e silte de todas as amostras coletadas. As amostras de solo fo
ram previamente tratadas com H2O2 para eliminar matéria orgâni
câ, e dispersas com soda. Nas frações argila e silte recolhidas,
removeu-se o ferro livre pelo ¡nétodo de De Endredy (SEGALEN,I97O)

e saturou-se-as com magnésio e potássio de acordo com ROBERT &

TESSTER (L974). para as amostras com minerais do tipo 2zr prg
cedeu-se aos tratamentos com vapor de etireno glicot e aqueci
mento.

b) Aná.Lise Tármica Dt fez'encr,aL Esta
efetivada na fração argila com o intuito de confi
de argilas minerais presentes bem como estimar os
vos dos amorfos.

c) Mtct,oscopia ELetrônica foi feita na fração argi
la com a finalidade de constatar a presença de haloisita e o
grau de cristalinidade dos argilo-minerais.

a) Extração das micas dos granitos frescos.

A rocha foi moÍda e peneirada e utilizada a fração
entre 01149 nm a 0,250 mm para separação. Esta fração foi ini
cialmente lavada com água e após seca, introduzida no separador
eletromagnõtico do tipo FRJ\NTZ. Após três ou quatro passagens
as mi-cas recolhidas são suficientes para diversas anáIises. Um

rápido controle na lupa permite apreciar a pureza da separação.

b) Extração das micas das arinas e solo.

As amostras da arina ou solo são moÍdas e penei-radas
para a obtenção da fração compreendida entre 0,149 e 0,250 mm.

Esta fração, após ter sido lavada e secada, foi introduzida em

uma placa inclinada vj-bratória, por três horas. As micas, devi
do a sua forma placóide, caminham até o topo do plano inclinado
vibrante e caem num anteparo, separando-se, desta maneira, do

quartzo e feldspato que não conseguem alcançar o topo devido a

2.2.4 - Separação dos Minerais Primãrios

anãlise foi
rmar os tipos
teores relati
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sua forma arredondada. As micas concentradas no anteparo são

novamente passadas no aparelho por duas ou três vezes. A puri
ficação final é feita na lupa.

c) Extração do quartzo e feldsPato

Estes minerais são selecionados manualmente com au

xílio de lupa e pinça nas vârias sub-frações da fração areia.

A mica e feldspato, isolados, foram reduzidos

e aplicados na forma de pasta em lâminas de vidro. Estas

nas foram levadas ao aparelho de raios X para aS anáIises.
quartzo foi estudado em lupa binocular.

Neste trabalho procurou-se estudar a ação da matéria

orgânica nos processos pedogenéticos. Sabe-Se que a Matéria Or

gânica age atrav6s de seus constituintes de forma que a carac

terização de sua ação só pode ser estabelecida após o fraciona
mento de seus componentes-

Não se trata de um estudo rotineiro de forma que Se

consagrou a esse aspecto, grande parte de esforços, ã busca de

métodos gue melhor se prestassem aos fins colimados. Adotou-se

o método de DABrN (1971), com algumas modificações julgadas ne

cessárias ã obtenção das informações de interesse neste estudo.

Apresenta-se, a seguir, uft esquema simplificado (Fi-

gura 14) da marcha analítica pertinente, lembrando que a cada

reativo que 'e introduzido, é feita uma agitação mecânica por 2

horas e, depois, centrifugação por 20 minutos a 3.000 rpm. Os

extratos obtidos com água e ácido fosfórico são filtrados em

tã ae vidro para recolher a matéria orgânica leve (não humifi-

cada). Em todos os extratos (filtrados) r resíduo leve e resí

duo final dosou-se o carbono pelo método da oxidação com bicro

mato de potássio.

2.2.5 Fracionamento das Substâncias Húmicas

apó
Iâm!

o
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CAPfTULO I

ESTUDO DOS PRIMEIROS ESTÃGIOS DE EVOLUÇÃ.O DAS ROCHAS GRANÍTICAS

NAS VÃRIAS REGIÕES CLIMÃTICAS

Estudos efetuados por BIROT (L947), COLLIER (1951,

1961) , ROXTON & BERRY (1957) , DEJOU (1958) , DEJOU & PEDRO (1967) ,

LENEUF (1959), PEDRO (1959), HENrN & ROBERT (L964), WATSON(1965)

HARRIS & ADAMS (1966), LELONG (T967) , I\4ELFI (T967\ , TARDY (1969)

TSAI.]LASSOU (1971) , SEDDOH (T973) , NOVIKOFF (L974) , CERRI (L974) ,

ESWARAN & BIN (1978a, L978b e 1978c) e MONIER (L977) , sobre a

alteração de granitos em distintas regiões climáticas do Globo,

possibilitam afirmar que a arenização é o fenômeno peculiar da

alteração superficial deste tipo de rocha, porém não é o único.

Como resultado do fenômeno de arenização, surge So

bre aS ro¿has graníticas, uma camada de material desagregadode

nominado 2 aTena. Nesta arena, oS minerais primários componen

tes do grani-to não estão mais ligados entre si, mas a estrutu
ra original da rocha é observada. Trata-se essencialmente de

um material grosseiro, uma vez qùe as areias e cascalho, repre

sentam 70 a 80% do total e a fração argilosa oscila ao redor de

513.

Quando se compara um granito fresco com a massa are

nizada, percebe-Se uma mudança bastante nitida no aspecto ' dos

feldspatos. Enquanto que os feldspatos potássicos, via de rg
gÍã, conservam sua cor, brilho e dureza iniciais, oS plagioclá
sios aparecem completamente esbranquiçados' opacos e pulveru-

lentoS, mais Ou menos transformados em argila de neogênese' As

biotitas no material alterado, tornam-se castanhas com refle
xos dourados. A cor de ferrugem das biotitas se estende, ã=

Vezes, âo conjunto da rocha e esta alteração se intensifica na

parte superior da arena. O quartzo e a moscovita parecem não

sofrer os efeitos intemPéricos

-4 8-
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A espessura e a evolução mineralógica desta
estão relacionadas principalmente com o clima
relatj-va dos minerais da rocha e às conoições

loca1.

Em cl-imas temperados onde os fenômenos de hidrólise
não são muito intensos, a espessura da camada arenizada ê da or
dem de 3 a 4 metros enquanto que nas regiões tropicais a arena
pode possuir mais de 50 metros de espessura.

Os granitos de textura granular grosseira, são mais

facilmente arenizados devido à maior facilidade de desagregação

física dos minerais, gü€ os individualizam e os expõem aos pro
cessos de al-teração quÍmica.

A quantidade relativa de minerais vulneráveis da ro
cha, pode contribuir para uma espessura maior ou menor da cama

da alterada.

da

de

A posição topogrãfica influi igualmente na espessura
arena uma vez gue condiciona a penetração da água no perfil
alteração.

_49_

camada

, textura,
topográ

1 _ CAR/iCTERÍSTTC¡S GERAIS DAS ARENAS GRANÍTICAS NAS PRINCIPAIS

REGIÕES CLIMÃTICA3 DO BRAS11,

No clima quente e úntidor a espessura da camada areni
zada pode atingir mais de 50 m. As ãguas da chuva que caem pe

riodicamente nessa região, e as temperaturas constantemente eIe
vadas o ano todo, oferecem condições hidrolíticas excepcionais
para a desagregaÇão profunda da rocha

Quando a rocha original 6 encontrada, nota-se uma

passagem abrupta do granito fresco sem nenhuma alteração visi
vel, para uma camada de material desagregado constituÍdo por

fragmentos da rocha granítica, onde os minerais não atingiram
ainda uma individualização totaI. A fração cascalho forma mais

de gOZ do volume total do material desagregado. À' medida que
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Se analisam as camadas mais superiores, vê-se que o grau de in
dividualização dos minerais aumenta, não havendo, entretantoral
teração química importante. A coloração deste material ainda é
clara, apresentando tons bege, mostrando que o ferro ainda não

foi liberado da rede cristalina dos minerais. Na parte supe

rior da camada areni zad.a onde os processos pedológicos são mais

atuantes, oS minerais pri-mários estão quimicamente alterados, e

a estrutura original da rocha começa a desaparecer.

Nos locais de relevo movimentado, a camada arenizada

é total ou parcialmente eliminada pelos processos erosivos, que

novamente expõem a rocha quase fiesca às conclicões intempéricas.

Quando isto ocorre, verifica-Se nas partes mais elevadas dos re

levos graníticos da região, oS afloramentos de grandes blocos

de rocha muito pouco alterados e pouco salientes em relação ã

superfície do so1o.

No cLima semi-ã.rido e quente do Nordeste, regis
tram-se as menores espessuras da arena-

As pequenas oscilações térmicas diárias e anuais que

se verificam nesta região, são insuficientes para provocar um

movimento contínuo de dilatação e contração responsável pela de

sagregação física da rocha. A deficiência de ãgua, 9uê se veri
fica nessa região, impossibilita ação mais eficiente dos proces

sos hidrolitj-cos e o resultado é a formação de uma tênue camada

arenizada de aproximadamente 50 cm de cor bege sobre a rocha

pouco alterada.

Nas partes mais altas das serras, onde a pluviosida
de é mais elevada e melhor distribuida durante o ano, a quanti

dade de água é suficiente para desencadear um processo hidroli
tico que altera mais rapi-damente o granito. O resultado ê a

formação de uma arena granítica avermelhada e mais espessa (+

I m) que aquela originada nas áreas mais secas da região semi-

-árida.
No c1íma subquente e subú.mido do Estado de São Paulo,

nota-se, sobre o granito fresco' uma região bastante diaclasa
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da, formada somente por blocos bastante angulosos da própria ro

cha. Acima desta zona, oS blocos encontram-se arredondados e o

espaço entre eles é preenchido por um material areno-argiloso.
As camadas superiores desta arena granítica são constituídas por

um material de granulação grosseira (entre 2 e 5 mm) , formado

de grãos de quartzo e feldspatos bastante coerentes, envoltos
por um material pulverulento de cor bege. Este material pulve

rulento é constituído de argila de neogênese e é proveniente da

desestruturação dos plagioclásios que são pouco resistentes aos

processos intempéricos (CERRI , L97 4) . Na passagem da arena pa

ra os horizontes pedológicos ' o teor de elementos grosseiros di
minui bastantei o quartzo passa a ser o mineral predominante e

a fração argila chega a atingir 302 em volu¡'re'

À arena granítica da região de Itu pode atingir mais

de 20 metros de espessura. Esta espessura está muito mais rela
cionada com a textura grosseira da rocha do que propriamente com

o clima.

Como os grandes cristais de quartzo e feldspato, não

possuem os mesmos coeficientes de expansão e contração, eles rea

gem com diferentes intensidades à ação da irradiação solar. Es

tas forças de magnitude diferentes se distribuem por toda a ro

cha e provocam um intenso processo de fraturas e microfraturas

do granito, que culminam por isolar os grãos entre Si. A ãgua

da chuva pode penetrar muito facilmente neste meio poroso e al

cançar as zonas menos desagregadas, oferecendo excelentes condi

ções físico-químicas ã desintegração '

Nos cLímas subtropical ú.nido (Transição entre as re

giões sudeste e sul do Brasil) onde as condições climáticas são

pouco agressivas, verifica-se uma pequena espessura da camada

areni zada. Existem pequenas d.iferenças na morfologia e espessu

ra da camada arenizada soÌ¡re os granitos situados em diferentes

áreas desta mesma região climática. Estas diferenças estão li

gadas a pequenas variações climáticas em cada uma dessas ãreas,

e também äs proporções relativas e ao tamanho dos minerais pri

mãrios da rocha. Nas áreas onde a textura grosseira da rocha
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é devida ao tamanho e quantidade dos cristais de feldspato,a are

na é menos profunda, plástica e siltosa. Os feldspatos são rapi
damente alterados e formam uma massa pouco porosa à penetração

de água. Os grãos de quartzo, em número reduzido e pequenosrPou

co contribuem para melhorar a porosidade da camada arenizada.Nas

áreas onde as proporções relativas e os tamanhos dos minerais pri
mários são muito semelhantes, a arena toma o aspecto tÍpico.

No clima temperad.o e ú.mido da região SuI, a camad.a

de blocos fraturados que se forma sobre o granito fresco, é mui

to tênue 1+t m). A rocha fresca passa gradativamente para um ma

terial arenizado bastante coerente. Neste material é possíve1

reconhecer todos os minerais constituintes da rocha, inclusive os

minerai-s pouco resistentes ao intemperismo como é o caso dos pla

gioclásios. Esta camada arenizada bastante coerente, forma, fre
qrlentemente, colunas ou "línguas" de 10 a 20 cm de diâmetro, de

contornos bastante nítidos que se projetam nos niveis superiores

mais alterados da arena e mesmo do solo (Figura 70)' A camada

arenizada cOerente, vai progressivamente tornando-se menos resis
tente e progredindo para um material friável muito semelhante aos

das demais regiões. No interior desta zona mais arenizada é pos

sivel reconhecer manchas bastante individualizadas e coerentes,

que Se constituem nos restos das antigas colunas ("Iínguas") do

materi-al menos alterado vindos da base. Ã medida que Se obser

vam aS camadas mais superficiais, nota-Se que estas manchas eS

tão totalmente misturadas na massa.

Enfocando o conjunto, observa-se que a camada areniza

da raramente ultrapassa a 2 ou 3 metros de espessura.

Embora a quantidade de água que cai na superficie se

ja elevada e bem distribuída durante o ano ' os processos de hi

dróIise são pouco ativados der,'ido ã baixa temperatura da região'

Basta J-embrar que a cinética das reações quÍmicas e reduzida pe

Ia metade quando se reduz a temperatura de 10o c.



2 _ SÍNTESE DAS OBSERVAçÕES SOBRE AS ARENAS GRANÍTICAS

A espessura da camada arenizada formada sobre os gra

nitos do Brasil, varia de acordo com o clima.

No clima quente e úmido, âs condições de elevada plu

viosi-dade e temperatura favorecem a desagregação e sobretudo a

decomposição química da rocha, resultando nas mais espessas cama

das arenizadas.

No clima semi-árido e quente, embora a temperatura se

ja elevada, é a deficiência da água que retarda os processos de

hidró1is€ ê, como resultado, a arena õ pouco espessa.

No clima subqtTente e subúmido, âs condições de tempe

ratura e umidade são bastante satisfatórias para a desagregação

e decomposição e disso resulta uma camada alterada bastante espes

sêr porém menor que aquela formada na região quente e úmida.

por fim, em clima temperado úmido, embora exista quan

tidade de ãgua suficiente, são as baixas temperaturas que retar
dam os processos de decomposição química'

Mas não é só o clima que dirige a formação da arena'

AS caracteristicas intrínsecas da rocha, notadamente a sua textu

ra e proporção relativa dos minerais constituj-ntes, agem conjun

tamente com O clima no desenvolvimento da arena. COmo exemplo,a

camada arenizað.a pode permanecer pouco espessa' e menos porosa

mesmo sob condições climáticas excelentes ao desenvolvimento da

arena, quando a rocha possui maiores quantidades de feldspato'

Embora as camadas arenizadas possuam espessuras variá

veis entre aS regiões climáticas do BrasiI, Suas caracterÍsticas

morfológicas, quimica e física são, praticamente' aS mesmas qual

quer que seja o clima no qual se situam'

É então, Sobre um material arenizado,morfologicamente

homogêneo e que se distribui por todas as zonas climãticas que

se desenvolvem os solos sobre granitos no BrasiI'

porém, ionforme o que será discutido no capítulo III'

-5 3-
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os solos que se desenvolvem sobre este material arenizado e ho

mogêneo são diferentes de região para região e mesmo diferentes
dentro da própria região climática a que pertencem.

Para se compreender com maior segurança as causas da.s

evotuções distintas dos solos sobre o mesmo material de origem,
faz-se necessário o estudo da alteração individual dos princi
pais minerais componentes da rocha e da camada arenizada.



CAPÍTULO II

ESTUDO DA ALTERAÇÃO DOS MINERAIS PRIMÃRIOS

Neste capítulo serão descritos os resultados do estu
do da evolução das micas, feldspatos e quartzo contidos nas di
versas camadas da arena granítica dos perfis típicos de cada re
gião climática do Brasil, com o objetivo de caracterizar a fi
1iação dos diferentes mj-nerais secundãrios encontrados nos per
fis de alteração.

Tal estudo foi conduzido com base na interpretação
dos difratogramas de Raios X de lotes de minerais isolados da

rocha e arena e também do solo, quando ainda era possíve1 reco
nhecer sua forma original. Contudo, as interpretações foram
auxiliadas pelos dados da microscopia óptica de lâminas petro
gráficas, análise térmica diferencial e microssonda eletrônica.

Na arena graníticar oS minerais primários conservam
uma certa coesão e seu formato permanece pouco modificado. É

possível, portanto, extrair as micas frescas por seleção magné

tica, e as alteradas, através de uma placa vibratória inclinada.
Os feldspatos são facilmente separáveis por seleção manual,
contudo é praticamente impossível separar o feldspato potãssico
do plagioclásio, na camada arenizada.

É importante salientar que os minerais da mesma espé

cie, contidos em dado nivel da camada arenizada, não estão obri
gatoriamente no mesmo estado de evolução. Sua estabilidade de

pende essencialmente de seu envoltório químico (MONIER, L977) -

Desta forma, uma biotita rodeada por cristais de

quartzo permanece inalterada e mantém suas características cris
taloquímicas, enquanto que "cristais de biotita" associados à

plagioclásios estão desorganizados estruturalmente e quimicamen

te modificados. Os plagioclásios, por serem pouco resistentes
ao intemperismo, s€ al-teram rapidamente, dando um produto quÍmi
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co que reage com os cristais de biotita, decompondo-as quimica
mente. Por sua vez, o quartzo se altera pouco e seus produtos
químicos de decomposição contribuem muito pouco na decomposição
das biotitas, preservando-as do intemperismo.

Por isso, os resultados das análises efetuadas sobre
lotes de minerais isolados representam valores médios, indican
do, na realidade, o sentido das evoluções que serão seguidas no

solo

As biotitas,apesar de pouco representativas no gra
nito, desempenham papel muito importante na desagregação das ro
chas, conforme acentuam certos trabalhos recentes R.OBERT (1966,

1970); TARDY (r969); StrDDoH (I973); NOVIKOFF (L97a)¡ MONIER

(L977 ) .

Durante o desenvolvimento da arena granÍtica, as bio
titas conservam sua forma. O estudo de seus cristais isolados
permite observar uma evolução progressiva em etapas bem indivi
dualizadas contrariamente ã dos plagioclásios gü€, por exemPfo,

podem transformar-se em caolinita ou mesmo gibbsita logo nos

primeiros estádios da alteração da rocha SEDDOH (1973) , MELFI &

cERRr , L97 4) .

A primeira etapa de evolução das biotitas é a aber

tura das lamelas estruturais. 
t

No granito fresco, os cristais de biotita se apresen

tam como um conjunto estável de lamelas superpostas. Na rocha

alterada, o primeiro fenômeno observável é a separação desse

conjunto de lamelas. Esta separação é feita pela ação das solu

ções iônicas formadas da decomposição de outros minerais mais

vul-neráveis gue preenchem as clivagens das biotitas e isolam as

Iamelas guerno entanto, conservam seu aspecto "são".

t- - ESTUDO DA ALTERAçÃO DAS lJiO',f ITAS



Após a abertura das lamelas inicia-se o processo de

destruicão da estrutura cristali-na das fol-has individualizadas.
Ã medi-da que a atteração progride, as reações químicas entre as
placas de mica e os materiais envoltórios provocam bruscas mu

danças nas propriedades ópticas dos cristais que se tornam opa
cos pela acumulação de óxidos ferruginosos, enquanto que as cli
vagens das lamelas tornam-se irregulares e desaparecem. Pouco

a pouco as fissuras ocupam todo o antigo espaço cristalino, que

se torna totalmente preenchido por produtos secundários e que

irão constituir os minerais de neogênese da arena granÍtica e

soIo.

I . I - CARACTTRIZAÇÃO E EVOLUçÃO DOS MINERAIS SECUNDÃRIOS DERIVA

DOS DAS BIOTITAS NAS VARIAS REGiOES CLIMÃTICAS ESTUDADAS

Neste item serão analisadas as tendências
evolução das biotitas face às condições de alteração,
rísticas de cada região climática estudada.
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A anáIise dos difratogramas das amostras de biotita
extraidas da rocha fresca, arena e solo rforneceu informações va

lj-osas a respeito da evolução deste material micáceo face aos

agentes de alteração. (Figura 15) .

Na rocha alterada, a biotita está parcialmente alte
rada em vermiculita e caolinita (nigura f5). Os difratogramas
mostram um pequeno pico a f¿l e outro mais intenso a 7R, asso

ciados ã raia de 9,98 referente ã reflexão (001) da biotita. o

pico ã 148 não sofre nenhum deslocamento quando a amostra é

tratada com etileno gticol, porém quando esta é aquecida a

4500 C este pico desaparece e dã Ìugar a outro a 9,8IR, caracte
rj-zando, assim, a presença da vermiculita.

l. l. I - Evoìução da biotita em cl ima quente e úmido
t-(Territorio Federaì de Rondônia)

gerais de

caracte



GRO IT2
20-30 cm
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GRO 113
35-45 cm

q

o

L

GRO I14
60-70 cm

GRO 1I5
140-150 cm

À

R

E

N

.a.

Figura 15 Difratogramas de micas isoladas do perfil GRo 1r.
Clima Quente e Umido. Território Federal de Rondô
nia. Ca=caolinita; Mi=mica; \/e=vermiculita.

9 , g08
Mi

GRO LI7
390-400 cm

GRO 118
>500 cm

ROCHA PAR
CIAL¡4ENTE
ALTERADA



Na arena, ond.e praticamente se iniciam os processos
de hì-dróIise, a biotita está quase que totalmente transformada
em caolinita (tigura 15). Nesta camada, toda vermiculita deri
vada da biotita encontra-se, mineralogicamente, transformada
também em caolinita. Os difratogramas das amostras micãceas
provenientes da arena acusam somente caolinita tZRl e biotita

o
( r0A) .

Durante a alteração, as biotitas têm sua distânciao,ointerplanar aumentada de 9,8I4 para até 10,5Ã. Este aumento,se
gundo uoNrER (I977),ê devido ã hidratação dos cristais. SEDDoH

& PEDRO (I974) denominam estes minerais de parabiotita,termo es
te que também foi adotado nesta pesquisa.

No solo, a intensidade do pico da biotita, aumenta
quando comparado com a arena.

Este fato, sugere um aumento do teor de biotita em

superfície o que contraria a tendência deste mineral, euê nor
mal-mente diminui muito ou mesmo desaparece nos horizontes pedo

1ó9icos.

A razão deste aumento está ligada à contaminação por
material transportado, conforme virá explicado no capítulo se
guinte.

A seqtlência provável de evolução das biotitas no cli
ma quente e úmido pode ser assim esquematizada:
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Biotita + vermiculita
i

I

L- - caorinita

Os difratogramas de

rocha praticamente inalterada,
co influenciado pelos processos

l.ì.2 - Evolução da biotita em clima¡enr_t-érj-dp-
(Estados de Alaqoas e Bahia)

caolinita

amostras de

mostram que

supérgenos.

biotita extraidos da

este mineral foi pou

A presença de pi



7 ,208
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10,398
Mi

GAL
0-6 0

-6 0-

33
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SOLO

g,g2R
Mi

. ^ ^ 
Gtl^ 35 

.I\.RENA130-140 cm ''^

Figura 16 Difratogramas de micas isoladas do perfj_l GAL 3.
Clima semi aridc e quente. Estado de Alagoas.Ca=
caolinita; Mi=mica.

GAL 37
I80-19 0

ROCHA
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o
cos a 9,92A de grande
11na deste mineral.

A Figura l6omostra que na arena há um pequeno deslo
camento do pico a 9 ,92A para 10r 39Ã e isso comprova a passagem

da biotita para parabiotita. O aparecimento de um pequeno pico
oa 7,2A revela uma pequena evolução da biotita para caolinita.

A presença de um pico bastante irregular e de baixa
intensidade nas amostras do solo, é indício de que a biotita es
tã bastante desestruturada, mas esta transformação não resulta
em síntese significativa de caolinita.

A evolução da biotita em clima semi-árido e quente
torna-se bastante simples e pode ser assj-m esquematizada:

-6 1:

intensidade, atesta a integrl-dade crista

É importante lembrar que é extremamente reduzida
quantidade de caolinita formada a partir das biotitas.

Bioti ta

Os difratogramas de biotitas extraídas da rocha fres
ca do maciço granítico de Itu exibem fortes reflexões a I4l e

o7A. Estes picos não sofrem deslocamentos quando se trata a

amostra com etileno glicol ou com aquecimentos progressivos até
4500 c (Figura i-7) . Estes tratamentos indicam a presença de

clori-ta no seio dos cristais de biotita.

Estas biotitas cloritizadas presentes no granito de

ftu não devem ser consideradas como derivadas dos processos sg

pérgenos, mas sim, como conseq{lência da ação de soluções hidro
termais em profundidade.

Na arena, os picos referentes ã clorita desaparecem

por completo e em Seu lugar desenvolvem-se as reflexões a 103
oe 7Á que correspondem respectivamente ã parabiotita e caolini-

ta.

parabiotita

1 .1 .3 - Evoì uçao

subúm i do

caolinita

s biotitas em

(r stado de São

subquente e



7 ,2OR
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GSP 32
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GSP 35
Ilo-I4o cm ARENA

SOLO

7,20?,
10,048

Mi

GSP 37
440-540 cm ARENA

7rL

3,5g8
C

GSP 38
740-84ocm ARENA

Figura L7 Difratogramas de
Clima Sub quente
1o . CI=cl_ori ta ;

cSP 39a
uecido a 550oc

micas isoladas do perfit csp 3.
e Sub umido. Estado de São pau-

Ca=caolini ta; Mi=mica .

GSP 39c
ROCHA FRESCA
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As anãlises químicas da parabiotita feitas com aux!
1io da microssonda eletrônica, constataram valores sensivelmente
mais baixos de Na, K ê Ca quando comparado com a biotita fresca.

A seqtlência provável de alteração da biotita em clima
subquente e subúmido pode ser assim esquematizada:

Biotita -+ clorita

Nesta seqtlêncj-a deve-se lembrar que a passagem bio
tita -+ clorita é proveniente de processos de retrodiagênese da
rocha.

1.1.4 - Evolução das biotitas em cl ima subtroLical
úmido de aìtitude (Sul do Estado de São

Os difratogramas de biotitas extraídas da rocha arena
e solo, indicam que estes minerais reagem de maneiras diferentes
sob a ação dos processos de alteração, dentro desta mesma zona
climática.

No maciço granítico de Apiaí, Do sul do Estado de São

Paulo, a biotita da rocha parcialmente alterada está transforma
da num conjunto multifásico de minerais.

Este conjunto é constituÍdo de vermiculita (14,478),
interestratificado-regular-mica-vermicul-ita (22,6:R e i^2,267) e

parabiotita (I0,398) (Figura I8) .

Na arena, a vermiculita não está mais presente, mas

neste nível aparece a caolinita juntamente com o interestratifi-
cado-regular-mica-vermiculita e parabiotita. Nos horizontes su

perficiais a parabiotita desaparece restando a caolinita e o in
tere strati ficado .

Pode-se esquematízar, desta maneira, a evolução das

micas no clÍma subtropical úmido do Estado de São Paulo.

parabiotita + caolinita

Paulo e Paranã)



Verrniculita

Interestratif icado regiular

mica-r¡errniculita (I¡M)

parabiotita

No maciço granítico de Três Córregos, Do Estado do Pa

ranã, a biotita da rocha alterada estã transformada em parabioti
ooota (10,39.A') vermiculita (14,71À) e caolinita (7,134) (Figura I9).

Neste estádior os teores de minerais neoformados são bastante re
duzidos; as intensidades relativas dos picos da vermiculita e

caolinita são pouco intensos quando comparados com aquele da pa-
rabiotita.

Na arena, a intensidade dos picos da parabiotita dim!
nuem bastante. Os da vermiculitar âo contrário, aumentam muito
a ponto de se constituirem nos picos mais intensos do difratogra
ma. AIém da vermicutita e parabiotita existe, neste nível, a cao

lÍnita e um novo mineral: a gibbsita (4,844) .

No solo, âs intensidades dos picos de todos os mine

rais diminuem bastante, e não se registra a presença de gibbsita.

A pequena quantidade de caolinita e a ausência de gib
bsita derivadas da biotita no sol-o podem ser assim interpretadas:
Na camada arenizada, a formação oe minerais secundários no inte
rior dos cristais de mica, geralmente não causam modificações ig
portantes na sua forma externa que é placóide. No entanto, no

solo, onde as ações pedoclimáticas são mais intensas, a mica po

de desestruturar-se totalmente, a ponto de ter todo seu espaço

preenchido por minerars mineralogicamente mais evoluÍdos. Quando

isto acontece, dificilmente se reconhece a olho nu, a forma ex

terna da mica. Porémras seções delgadas de amostras de solormog

traram,ao microscópio óptico, a presença de um material de pre

enchimento isótropo e nódulos de cor amarela que correspondem ã
caolinita e gibbsita.

O intenso processo de evolução das biotitas nesta re

Parabioti

ï¡fv

Caolinita

-64-
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GSP 86
200-2L0 cm

NATURÀL

T2
r

,26R

4oooc

200-2L0 cm
GSP^ 86 cr,rcor,

22,63?,
rMV

:.2,269
IMV

Figura I8 Difratogramas
GSP 8. Clima
Estado de São
regular mica
mica.

GSP 86
200-210 cm

r0,398
Mi

NATURAL

de biotitas isoladas do perfil
Sub tropical Umido de Altitude.
Paulo. IMV=Interestratif icado

vermiculita ; Ve=vermiculita ; l'Ii=



5,r0 I
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13,58 R
Ve
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13,52 I
Ve

GPR 17
155-165 cm

SOLO

r0,39 I
Mi

GPR 19
270-280 cm

ARENA

Figura 19 Difratogramas de biotitas isoladas do perfil
GPR I. Clima Sub tropical Umido de Altitude'
Estado do Paraná. Ca=caolinita; Ve=vermiculi
ta; Mi=mica; Gi=gibbsita.

GPR 19b
320-330 cm

ROCHA ALTERADA
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gião, parece estar ligado sobretudo ã presença da qualidade e

quantidade de matéria orgânica. O Quadro 19 mostra que existe
aproximadamente 6,52 de matéria orgânica na superfície dos so

Ios desta área (38,4o/oo de carbono) e também que este valor de

cai na seguinte proporção: 3Z de matéria orgânica a I metro e

0r5A a 2 metros de profundiriade. Dentre as substâncias húmicas

formadas, verifica-se que aproximadamente 252 correspondem aos

ácidos fúlvicos livres. Tai-s ácidos orgânicos constituem-se num

dos mais atuantes agentes de alteração química dos minerais, Do

tad.amente de mica (oaerN , L97 4) -

ma

do

de evol
do Para

PA

uçã
nã.

[n
I

I

L"

Biotita

ra finalizar, pode ser reservado o seguinte esque

o das biotitas em clima subtropical úmi¿o no Esta

aralciotita'l
If*

ul i talerm]-c

Na rocha parcialmente alterada, a biotita aparece Ie

vemente transformada em vermiculita (Figura 20). A presença do
opico a 13,58X estável ao tratamento com gli-col mas que passa

-o
à grglA quando aquecido a 45Oo C, atesta a presença de vermicu

lita no interior dos cristais micáceos (Figura 2L).

Naarena,alémdapresençad'aparabiotitaedavermi
culita hã a formação do interestratificado-regular-mica-vermicu

o 
^ in{-praqtr - , sofre nenhuma expansãolita (12,6fã,). O interestratificado nao

quando tratado com etileno glicol, mas quando submetidooto aque

cimento a llQo C, seu pico característico passa a I0,I0A (figu-

ra 2L). Os difratOgramas mostram um fechamento progressivo da

distância interplanar do interestratificado com aumento da tem

peratura, estabilizando a 9,82A'

Nosolo,esteconjuntodemineraisevoluiaindamais

caolinita

úmido (Estado

gibbsita

Rio Grande do Sul)
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GRS 97
Il0-f20 cm

SOLO

L2,6LR

\..

\^/

Mi GRS 99
2l-0-220 cm

ARENA

RADA

Figura 20 Difratogramas de biotitas isoladas do perfil GRS 9.
clima Temperado umido. Estado do Rio Grande do sul.
IMV=Interestratifi-cado regular mica-vermiculita;Ve=
vermiculita; l'4i=mica; Ca=caolinita.
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to, to I

4oooc

Figura 21 Difratogramas de biotita
tratamento térmico e com
terestrati ficado regular
vermiculita; Mi = mica;

7,308 Mi
Ca

10, 398

l1ooc

14,7:.3
Ve

Natural

da amostra GRS 97 aPós
etilenoglicol. IMV=In-
mica vermi culita; Ve =

Ca = caolinita.
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e o resultado é o aparecimento de um mineral mais evoluÍdo: a

caolinita.
A seguar'

biotita dos granitos

Biotita ->

indica-se o esquema provável de evolução da

do Rio Grande do Sul:

parabiotita

vermi-culita

A moscovita é um dos minerais primários mais resisten

tes ã ação dos agentes da alteração superficial- Os autores que

se dedicaram ao estudo da estabilidade dos minerais na superfí

cie da Terra verificaram que a estabilidade da moscovita é geral

mente maior do que a do próprio quartzo (Ì"ITLLOT , 1964, DEJOU 
'L967 '

ROBERT, :rg7o, SEDDOH, L973 e I"IONIER, L977) - Entretanto' sob cer

tas condições, as moscovitas são susceptÍveis de sofrer modifi

cações na sua eStrutura, o que pode conduzir ã individualização
de minerais secundários -

É muito importante neste estudo levar em consideração

a sua origem, pois é sabj-do que as micas brancas encontradas nas

rochas graniticas podem ser formadas de maneiras dj-ferentes' O

caminho mais comum é aquele no qual os cristais se formam contem

poraneamente ã cristalização da rocha- Porém a moscovita também

aparece após uma fase de retrometamorfismo, podendo originar-se

da desestabilização dos feldspatos potássicos no fim da cristali

zação primãria, oü então a partir de sericitas proüenientes da

alteração dos Plagioclásios.
À grande maioria das rochas graníticas amostradas nes

ta pesquisa não apresentam moscovita em sua constituição minera

2 _ ESTUDO DA ALTERAçÃO DAS MOSCOVITAS

I nteres trati ficadol
regular mica-vermi 

I

culita -f

I

caolinita j
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Iógica. A moscovita aparece apenas em alguns perfis de altera

ção na região de clima semi-árido e quente (Ouro Branco-Alagoas

e Campo Formoso-gahia), e na região de clima temperado e úmido

(maciços de São Sepé e Encruzilhada do Su1) no Rio Grande do SuI.

O exame de lâminas petrogrãficas mostrou que as mosco

vitas são contemporâneas ã cristalizaçáo primária da rocha. Ex

ceção se faz ao granj-to de Encruzilhada do Sul, onde a moscovita

tem sua orì-gem ligada ao desenvolvimento da sericita a partir da

alteração hipógena dos feì-dspatos (Perfil GRS 3) -

Em Alagoas, as placas de moscovita são muito abundan

tes (+ l0å) e seu tamanho varia de 1 a 2 mm. Estão homogeneamen

te distribuídas no interior do perfrl mas concentram-se na super

fície do soIo. O nome do local Ouro Branco deve-se ao efeito pro

vocado pelos raios de sol sobre estes mincrais -

2.1 - CARACTERIZAÇÃ0 DA ALTERAÇ40 D0S MiNERAIS IS0LAD0S

Na rocha fresca, âs moscovita são caracterj-zadas ao

raio X, pela presença de u4a reflexão principal.t 9,88, porém é
o

a raia (060) sj_tuada a 1,49Ã que permite diferenciá-Ia cla bioti
ta. Nenhuma modificação é verificada com a moscovita no granito

fresco, tanto no clima semi-ãrido e quente como no temperado e

úmido.

As análises ao raio X, das moscovitas separadas dos

vários estágios de alteração dos granitos localizaclos na região

de clima semi-ãrido e quente, não mostraram nenhuma variação na

distância interpLanar clesses minerais (Figura 22) '

Embora não exista rno¡llf icacão na esr'rutura das mosco

vitas com o deccrrcr clo intenpcr:rsnìo, nota-se nos ciifratogramas

destes minerais, a prescnça de u:n itico clr: pequena intensidade a
ô

7,20A correspondente ã caolinit¿t.

A presença desta caoliniLa não deve ser consideradaco

mo oriunda da alteração superficial da mosccvita. Na lupa, nota-

-Se que entre aS placas grandes e ínt-cgras que compõem a moscovi
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semi-arido e quente. Estado de
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ta, muitas vezes se encontra um material de preenchimento que se

guramente não foi a1Í formado. Este material argiloso de preen

chimento, ãs vezes, não é totalmente eliminado por lavagens e,

quando presentes, mascaram os resultados da análise pelo raio X

das moscovitas isoladas.

Às moscovitas separadas dos granitos do Estado do Rio

Grande do Sul não apresentam nenhuma mudança na distância inter
planar de seus crj-stais (Figura 23). De tamanho e espessura re-

duzidos, devido à sua origem hipógena, não se nota a presença de

material de preenchimento nestas moscovitas. Apenas nas partes

superficiais do solo pode-se notar a presenca de pequena quanti

dade de caolini-ta associ-ada ã moscovita'

Em conclusão, tanto em clima semi-árido e quente, co

mo no temperado er úmido, âs moscovitas contemporâneas ã cristali
zação da rocha cu originadas das sericitas, são altamente está

veis face aos processos de alteração superficial a ponto de não

originar nenhum mineral secundãrio'

-7 4-

ir4ais de 50u do volume total dos granitos frescos e

ocupado pelos feldspatos (ortoclásio, microclínios e plagioclá-

sios). Eles representam, assim, a fase quantitativamente mais

importante e Sua alteração ê, portanto, uñ fenômeno essencial da

arenização.

o estudo da alteração dos felclspatos tem sido objeto

de pesquisa de muitos autores. os conhecimentos atuais sobre os

mecanismos de transformação for.rm adquiridos tanto em laborató-

rios (GARRELS & HOi¡JÀRD , Lgsg, CORRENS, 1963) como no meio natu

ral (DELVIGNE, 1965; TARDY , Lg6g; DELVTGNE & MÀRTIN ' 1970;

TSAWLASSOU, LglL; SEDDOH & PEDRO, L973; NOVIKOFF' L974; CERRI'

Lg74; MELFI & CERRI , Lg74; Ìr{ONIER, Ig'77; ILDEFONSE' I97B) '

3 - ESTUDO DA AL,TERA.ÇÃO DCS FELDSPATOS



3. I - PRINCIPAIS ETAPAS Dt DEC0MP0SIçÃ0 D0S FELDSPAT0S

A bibliografla especializada na alteração de rochas

e minerais está repleta de dados que confirmam que os feldspa-

tos sódicos e cálcicos (plagioclásios) possuem menor resistên

cia ao intemperismo quando comparados com os feldspatos potás

sicos (ortoclásio e microclínio) .

Os plagioclásios são os minerais cuja alteração é a

mais notável no curso da evolução das rochas graníticas ' EIes

tendem a desagregar-se e transfcrmar-se 1c-rgo nos primeiros eS

tádios de alteracão, levando à rocha uma perda da coesão' Esta

desagregação se traduz por um crescimento progresslvo do siste

ma de microfraturas, gu€ tendem a se alargar à medida que a aI

teração progride. Essas modificações físicas estão intimamen

te relacionadas com as transformações quimicas. As ações con

juntas de microdivisão dos plagioclásj-os e sua conseqtlente hi

dratação conduzem ao aparecimento de faces cavernosas muito fre

q{lent.es nas arenas graniticas. Em resurno, os plagioclásios de

saparecem muito rapidamente nos níveis arenizados.

3. ì - l-L!:-l gs s:--d- 9: _- q L: g-: : ' I i: i: :

-1 5-

Na rocha fresca a gr:ancle maioria dos cristais de

feldspatos (ortoclásio ou microclínio) são perfeitamente límpi

dos. No entanto, alquns cristais podem apr:esentar pequenas

manchaS escuras que oS tornam opacos. MuitOs autores admitem

que aS citadas manchas são constituidas, muito provavelmente'

de finos cristais de caolinita formaclos após a cristalização do

feldspato.

Alémclessasmanchas'umaoutrafasepodeaparecer

3.1 2 - Aìteração dos_ feìdspatos Potássicos



_7 6_

nos feldspatos das rochas frescas: as sericitas. Este mineral

aparece como conseqtlência da retrodiagênese (ou diagênese re

gressiva) e se forma a partj-r da redistribuição de íons das solu

ções intersticiais que circulam pelas microfissuras da rocha'As

sericitas são muito bem cristalizadas e mostram as clivagens fi

nas e regulares. Elas polarizam em cores vivas de 2ê ordem e

assemelham-se a pequenas moscovitas alongadas e alinhadas nos

planos estruturais do ortoclásio e microclínio'

Na camada arenizada os feldspatos potássicos são de

molidos por internédio de "fraturas abertas" e por "fissuras <1e

corrosão", segundo a denomj-nação de DELVIGNE (f965)' As fratu

ras abertas se desenvorvem gerarmente ao rongo dos planos de

descontinuidade naturais do feldspato (plano de clivagem). Seus

bordos são nítidos e retos; seus vazios são äs vezes preenchi

dos por depósitos argilosos, orientados, d€ cor amarelada a ver

melha. As fissuras de corrosão são nitidamente diferentes:seus

bordos são sinuosos, muito irregulares. As fissuras são pre

enchidas por um plasma granuloso, que se polariza em amarelo pá

lido de 13 ordem (plasma interno ou m-plasma de BISDOM (1967) '

Muito ramificados, eles terminam por se anastomosar e isolam'as

sim, os fragmentos do feldspato que são incorporados pouco a

pouco ã matriz (MONIER, L917) '

3.2 - DIFICULDADES NO ESTUDO DOS FELDSPATOS ALTERADOS

uma das mais sérias dificutdacles encontradas na in

terpretação das oiversas fases pelas guais passam os feldspatos,

oesde a rocha até o solo, é a presença de cleterminadas inclu

sões,comoporexemplo,assericitas'quemascaramasanáIises
aos raios x. Estas inclusões são rnuit-o freqtlentemente dif íceis

de serem constatadas nos cristais isolados intactos e, lnuitornais'

após a moagem 
o

Portanto'apresençadeunareflexãoal0Aencontra
da em cristais frescos de ferdspatos não deve ser interpretada

como mineral mj-cáceo formado pela alteração superficiar dos



feldspatos, mas sim ã presença de sericita.

3.3 - CARACTERI ZAÇA0 E EV0LUÇÃ0 D0s MI NERAI S STCUNDÁRI 0S DERIVA-

DOS DOS FTL DSPATOS NAS VÃRI AS REGI OTS CL IMAT I CAS ESTUDADAS

Os difratogramas de amostras de feldspatos isolados

da rocha e arena cle perfis tipicos Ce alteração de granito em

clima quente e úmido evidenciaram os seguintes fatos:

f) Na rocha fresca, não existe nenhuma mudança detec

tável nos feldspatos. oNestesodifratcgranas' 
apenas estão regis

trados os picos a 3,22A, 3,224 e 3r804 todcs correspondentes ao
o

feldspato potássico e bem assj-m o conjunto dos picos a 3,I7Al
oo

3,34Ã e 6,39Ã relativos ao plagioclásio (Figura 24).

2) Na arena, âs raias correspondentes aos feldspatos

perdem intensidade e outros picos aparecem nos difratogramas. A

caolinita (1 ,20!-) surge, então, como mj-neral preponderante, mas

a gibbsita (4,87Ã) também se faz presente. Ainda na arena, tB

tam-Se pequenas raias de forma assinétrica e achatadas a 9,92N'

correspondente ä mica, eu€ neste caso é oe origem supérgena.

pode-se esquematizar assim a evolução dos feldspatos

em clima quente e úmido:

3.3.1 - Evolucão dos f eldspatos em cì ima qrle-nte e

úmicto (Território Federaì de Rondônia)

-71 -
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tram totalmente transformados em caolinita e gibbsita.

quen te (Estados de Al aqo-a--:-S-93¡-.1-e.)

Na área semi-ãrida e quente do nordeste, particular-
mente nos Estados de Alagoas e Bahia, a quantidade de argilo-mr
nerais formados epitaxicamente sobre os feldspatos é muito redu

zida. Desta forma, oS feldspatos frescos da rocha granitica
original, têm uma grande tendência de permanecerem inalterados
nas diferentes ca¡nadas da arena e horizontes dos solos (Figura

25). Somente uma pequena fração cestes feldspatos, isto é, dos

minerais que apresentam forma externa de feldspato, se encontra

alterada, exibindo linhas evolutivas que varia¡r de acordo com

as condições de drenagem do meio. Nas regiões mais úmidas (de

maior circulaçãc de água) o feldspato evolui para caolinita atra

vés de uma fase micácea (Eigura 25) , que sul:stitui completamen

te os cristais alterados. Esta transformação é total e a mica

neoformada se estabiliza no solo, ocorrendo até mesmo nos hori
zontes superficiais, €R associacão com o feldspato fresco e cao

Iinita. Nas regiões mais secas, corno por exemPlo, na região de

Ouro Branco no Estado de Alagoas, o feldspato tem uma fração aI

terada ainda mais reduzida e tal fração não mais evolui através

de uma fase micácea, mas sim diretamente e dá origem a um mine

ral do grupo da caolinita, bem mal cristalizada, talvez devido

ã presença de soluções altamente concentradas (I'igura 26) .

De acordo com as áreas, é possível esquematízar des

sa maneira a evolução dos feldspatos na região nordeste:

3.3.2 Evoì uÇão dos tg-!!egatos--em c] ¡m9-:e0

-7 9-
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3.3.3 - Evo I ução dos fe ì dspatos em c I i ma subquente '
subúmido no Estado de São Paulo

O autor clesta tese dispõe de infornações nnrito nrais conp]e

tas concernentes a esta região, pois que há vários anos vem se

preocupando com o estudo da alteração de rochas graníticas do

Estado de São Paulo (CERRI, Lg74) - AIém de anáIise aos raios X

existe grande quanticlade de dados provenientes da microscopia óp

tica e eletrônica, microssonda eletrônica, além das aná1ises tér

mica diferencial e termoponderal-.

a) Comportamento dos plagioclásios

Os ptagioclásios são os rninerais mais sensÍveis ã

alteração. Já na rocha pouco alterada é possível detectar os

primeiros sinais <1e sua clecomposição.

No macico granítico de Itu (Estado de São Paulo), a

microscopia óptica de lâminas delgadas da rocha pouco alterada

permitiu constatar gue no interior dos plagioclásios, existem

pequenos pontos amarelos que correspondem à gibbsita, contudo,

as guantidades de gibbsita formadas são muj-to pequenas, a ponto

de não ser detectadas pela anáÌj-se térmica-diferencial e mesmo

nos difratogramas das amostras reduzidas a l)ó. Os resultadosoþ

tidos a partir da microssonda eletrônica clos pontos amarelados

Sobre os plagioclásios evidenciaram alto teor de alumínio em

retação ao de silicio e potássio, caracterj-zando qui-micamente a

formação epitássica da gibbsita.

porém, nos pri-meiros estáCios de alteração da rocha,

não é somente em gibbsita que se transformam os plagioclãsios'

A microscopia óptica também mostrou c1ue os plagioclásios exibem

ao longo das fraturas ou clir¡agens um material de preenchimento

isótropo com cornportamcnto amorfc. Ã medida que a alteração pry

gride, estes geles passam a ocupar um maior volume dos plagio

clásios, evoluindo facilmente no sentido de permitirem no seu

seio a formação oe cristal-itos de minerais do grupo da caolini

ta perfeitamente caracterizados aos raios X e ATD (Figuras 27 e

')o\
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Como se evidenciou' os plagioclásios podem conservar

Sua forma característica nos primeiros estãdios de alteração da

rocha, mas acham-se química e mineralogicamente transformados em

minerais do grupo da caolinita. AnáIise mineralógica quantitati

va efetuada por CERRI ¡1g7 4) em perfil de alteração do granito de

Itu,SP,mostraobruscodesaparecimentodoplagioclásionoper
fil de alteração: enquanto na rocha a porcentagem de plagioclá

sioatinge2B%,estevalorédeapenas5znaarenaemenosdeL9o
no solo.

b) Comportamento dos feldspatos potássicos

osfeldspatospotássicos(ortoclásioemicroclinio)
são mais resistentes que os plagioclásios. Estão presentes em

todooperfildealteraçãoinclusivenoshorizontessuperfi
ciais do solo.

Naregiãodeclimasubquenteesubúmido,maisespeci
ficamente no maciço granitico de ltu' a alteração dos feldspa

tos potássicos se processa de maneira análoga ã dos plagi-oclá

sios,diferindosomentenoqueðl*zrespeitoãvelocidadedeal
teraçãoeinexistênciadeevoluçãodiretaemgibbsita.Emresu
Íìo,nestelocal,osfeldspatosevoluemparaacaolinitaatravés
de uma forma amorfa (MELFI & CERRI ' L97 4) '

-84-

Os feldspatos aparentemente frescos ou inalterados'

presentesnafaixac]etransiçãoentrearochaeacamadaareni
zadarapresentamumafasemicáceamuitonítidaquandosãoredu
zidosapóeanalisaclosaoraiosX(Figura29).Nenhumtraço
de caolinita ou outro argilo mincral está presente nestas amos-

tras.

Naarenapropriamentedita,os''feldspatos''estãopra
ticamentedesestruturadosinternamente,porémaSuaformaexter
napernìanececonservada.osdifratogramasdessesmineraismoí

3 .3 .t+ - E -':l:_f:
úmido de

ìo e Paraná)

dos feldsPatos em

aìtitude (sui do

cl ima subtroPical
Estado de São Pau

-------=-
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Figura 29 - Difratogramas de amostras de feldspatos isoladcs
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de Al,it'.tt.;cLe. Estado do Paraná.
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dos já não apresentam a maioria das raias que os caracterizam.
O pico referente à mica torna-se muito intenso e bem definido.
Ao mesmo tempo desenvolvem-se, conjuntamente, a caolinita mui-

to mal cristalizada e a gibbsita.

Ã medida que a alteração progride, quase no limite

superior da arena granítica com os horizontes pedológicos, os

picos referentes ã mica diminuem de intensidade, alargam-se na

base o que, segundo RousTsoN et a'| . (1912) , ó conseqtlência de

uma hidratação crescente. Em contrapartida, a caolinita aumen

ta muito de intensidade, mas é a gibbsita, neste nívelr Qu€ se

destaca pelo tamanho de seus picos -

pode-se esquernatízar dessa maneira, a alteração dos

feldspatos no Estado do Paraná:

Feldspatos - -> Mica' =\
--.- \-\ 

I\
s Caolini ta
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Os difratogramas de feldspatos extraidos da rocha

alterada e arena, apresentam um pico a fOl referente à mica'

EsSa mica, c6ntudo, deve Ser considerada como derivada dos pro

ceSSoS endógenos, uma vez que as observações feitas ao micros

cópio óptico em lâminas delgadas da rocha fresca e alterada,nos

traram um intenso processo de sericiti zaçáo dos cristais de

feldspato.

Juntamente com a mica, os difratogramas apresentam
o

um pico a i ,20o referente à caolinita (Figura -:tl) .

Como as condições hidrolíticas são menos acentuadas

que aquelas atuantes no clima srrbtropical (Estado do Paraná) ,

? ? q - Evolucão dos feldsPatos em

úmido (Rio_Êrgnde dg Su!)

I

'1,Gibbsita

q-I-!!LC !emPgrage
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não se regj-stra a presença de gi-bbsita associada ao feldspato
nos perfis de alteração.

DesSa maneira, a caolinita constitui-se no mineral

estável no clima temperado úmido e a scqtlência de alteração
pode ser assim esquematizada:

Feldspatos

Num aspecto gera1, existem poucos trabalhos científi

cos que se dedicam ao estudo do quartzo, pelo fato de este mine

ral ser consideraclo altamente estável nas condições encontradas

na superfície da Terra. Contudo, o emprego de técnicas analíti

cas modernas, tals como a microscopi-a eletrônica de varredura

e microssonda eletrônica, ressaltam que o quartzo pode, ûo de

correr dos processos intempéricos, sofrer t-ransformações por

vezes importantes.

Trabalhos recentes mostram gue muitas vezes ocorre
na periferia dos grãos de quartzo, uma fj-na película amorfa

(CLAISSE, Lg72) . Apesar de certos autores considerarem sua for
mação ligada a fenômenos fisicos de atrito, sabe-se que o desen

volvimento de tais pe1ícu1as está ligado a processos químicos

de sotubilização. MILLOT & FAUCK (197f) e FAUCK (L972) coloca

ram em evj-dêncì-a, em seus estudos, a importante solubilização
que o quartzo pode sofrer em regiõcs tropicais'

A solubilidade do quartzo é freada ou mesmo impedida

nos processos superficiais, gracas ã proteção fornecida pelas

películas ferruginosas que se clesen'¡olvem ao redor de seus cris

tais e, também, pelo fato de aS soluções alterantes apresenta

rem, quase sempre, teores em silica dissolvida superiores aO li

mite de solubilidade do quartzo (6 ppm); CHATELIN, (L914) ' Este

limite máximo é rapidamente atingido nas águas de percolação que

se concentram no lençol freático. Esta água saturada em silica,

em contato corn os grãos de quartzo, tem o poder de dissolução e¡

L+ - i-fì'i'lJl)0 l)A 1\,i,'i'flir¡'iÇli3 .il

\. ì\

Mic
I

I

I

I

Cao lini ta
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tremamente baixo. Nos horizontes situados acima e abaixo do

lençol, as águas de percolação, não se encontrando saturadas em

sílica em relação ã solubilidade clo quartzo, podem promover uma

alteração mais rápida e eficaz de seus cristais '

NOVfKOFF (Lg74), estudando a alteração do quartzo'

afirma que a existência de película de síIica amorfa na superfí

cie do grão facilita o seu ataque pelos agentes de meteorização'

Considerações de caráter geral podem ser ressaltados

no que diz respeito ã alteração do quartzo nas diversas regiões

estudadas.

Nãoseentendaaqui,apretensãodeumtrabalhode
detalhe sobre a alteração oo quartzo,mesmo porque este mineral

contribui muito pouco na evoluÇão mineralógica e pedológica dos

solos sobre granitos -

As observações deste autores restringiram-se ao estu-

do de grãos isolados em lupa binocular ê' por isso' os resulta-

dos obtidos são bastante superficiais'

Demodogeral,€Rqualquersituaçãoclimática'o
quartzo contido na arena apresenta-se límpido e arestadorcompro

vando sua elevada resistência aos processos intempéricos '

Natransiçãoentrearochaeaarena,ondeosproces
sos hidrolíticos são mais expressivos, oS cristais vão perden

do um pouco o brilho e já existem alguns sinais de corrosão'Nos

perfis de alteracão, onde existe maior quantidade de ferro pro

veniente da alteração das micas, oS cristais de quartzo podem

apresentar uma tênue petícula ferruginosa que recobre parte de

seus grãos.

Nosolo'cquartzomost-rasinaisdefraturaecorro
são.

Estemesmoautorjáteveoportunidadedeestudaran
teriormente (CERRI , Lgl 4) a alteração do quartzo em perfis de

alteração oo granito de Itu (Estado de São Paulo) ' Naquela pes

quisarpode-seconstatarqueoquartzoestásemprepresentena
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forma de cristais límpidos, sem alteração química evidente des-

de a rocha fresca locarizada a 10 m cle profundidade até a parte

central da arena (3 m de profundiclade) ' Segundo o autor'é pro-

vávelquesoluçõesquepercolamosolo)átenhamatingidooli
mite máximo de solubilidade em sí1ica na camada de alteração co'n

preendida entre a rocha fresca e a parte central da arena' impe

d.indo,destaforma,QUêhajaaalteraçãoquímicadoquartzo'No
tam_se,ñoentanto,microfissurasnoscristaisdequartzopre
SenteS nesta camada arenizada. NoS horizontes superiores, âS

microfissurastomamcontadetodoocristaleacabamporsubdi
vidí-Io em grãos Inenores'

ASanálisesefetuadaspelamicrossondaeletrônicain
dividualizaram o ferro e o potássio como os maiores responsáveis

pelopreenchimentodasmicrofissurasdoscristaislocalizadosna
camada areni- zada-

5 - Sfl.J'fESE D0S P.ISUÌ,T/rLrOS OB'l'-ir)0i SOBRII A IVCi'UÇÃO MI¡iERALÕGICA

DCrS l'1Â'IER IA L S IIST'ii DADOS

Nopresentecapitulopretendeu-Seestudaraevolução
dos minerais primários a fim de facilitar a compreensão das pa

ragênesis minerais encontradas no solo '

Comooestudofoielaboradoapartirdosminerais
prirnãriosisolados,deve-seconslderarquefoicaracter]-zada,
apenasparciaì-mente,acomposiçãomineralógicatotaldosolo,
poiscomosesabe,osargilo_mineraispodenoriginar_seatra
vés de dois conjuntos de processos fundamentais antagônicos'

Noprimeiro,osmineraisprináriossãototalmente
desestruturados pela ação da hidrólise (hidrólise total) que 1i

bera seus elementos químj-cos constitulntes, freqtlentemente so1ú

veis;umapartedesseselementossolúveisélixiviadapelas
ãguas de drenagem e pode recombinar-se e dar origem a argilo-m1

nerais.Aoutrapartepode,âocontrário,cristalizar-Se''in
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Situ,, e dar origem, por neoformações, a determinados minerais ar

gilosos (MILLOT, L964¡ DUCHAUFOUR, 197I) '

Quando os minerais primários são submetidos a uma hi

drólise parcial a estrutura crlstalina inicial modifica-se muito

pouco, os elementos quimicos liberados tornam-se insolúveis e

dão origem ä formação de novos minerais. Este segundo processo

de formação de argilo-minerais no interior dos minerais primá

rios, foi denominado de transformação dirigida e progressiva por

DOUCHAUFOUR (L972) -

Éevidentequeaoseisolarumdeterminadomineral
primário da massa na qual ele se encontra' e nele proceder-se aos

estudos de difração de raios Xt os novos minerais obtidos esta

rão especificamente relacionados com aS transformações dirigidas

e progressivas otì com as neoformações "in situ"'

Então,senosoloounaarenasedetectaremoutros
minerais secundários diferentes daqr-reles presentes no interior

dos minerais primários, pode-se afirmar que sua gênese está rela

cionada ã recombinação de íons em solução'

Em resumo, procedeu-se neste capítulo' âo estudo da

gênese dos argilo-minerais presentes no interior dos principais

minerais primários. A mineralogia do solo será concluída no ca

pítulo seguinte, onde foram estudadas as frações argila e silte

das várias amostras dos perfis de alteração'

A anáIise e interpretação dos diversos dad'os anatíti

cos de amostras de micas (biotita e moscovita) e feldspatos (felds-

pato potássj-co e plagioclásio) extraídas dos vários níveis dos

perfis de alteração, mostrou que estes minerais evoluem de dife

rentes maneiras de acordo com o clima no qual se encontram'

A diversificação bioclimática existente no território

brasileiro é suficientemente importante para formar produtos di

ferentes a partir das biotitas; por outro lado, este mesmo bio

clima ó incapaz de produzir diferentes espécies de minerais' se

cundários a partir dos feldspatos '
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A esse respeito, as biotitas sob clima bastante agres

sivo (quente e úmido - Amazônia) onde os processos de fridróIise
são bastante atuantes, transformam-se compJ'etamente e dão um

produto final bastante evoluído que é a caolinita. porém, sob

ação de uma hidrólise moderada, característica das regiões cli
máticas menos agressivas (clima temperado ou mesmo o subquente

e subúmido), as biotitas evoluem menos, a ponto de um interes
tratificado-regular-mica-vermiculita se constituir numa fase aI

tamente estável no curso de sua alteração. A velocidade de de

composição das biotitas ã refreada no clima semi-árido do Nor

deste, devido à incipiente ação Co fenômeno da hidrólise e como

conseqtlência, reduzidas quantidacles de caolinita são formadas no

interior dos cristais de biotita-

A moscouita é altamente resistente em qualquer situa

ção climáti-ca. Quando presentes na rocha, sê d'istribuem homc

geneamente por todo o perfil de alteração sem apresentar mudan

ças na sua rede cristalina.

Os feLospatos devido a sua baixa resistência ä aI

teração, decompõem-se muito rapidamente em qualquer situação

climática, resultando em seu seio a formação de minerais secun-

dários altamente evoluídos como a caolinita e mais particular
mente a gibbsita. Porém o grau de alteração é altamente variá
vel, pois na região de clima semi-árido e quente' apenas uma

pequena fração dos feldspatos se altera' enquanto que na região

de clima quente e úmido, onde as condições climáticas são mais

agressivas, os feldspatos já nos hcrizontes inferiores da arena

estão alterados.

Neste caso é possível falar-se em mesmo tipo de alte
ração, portanto, mesmo qrau de hidró1ise, porém de intensidade

diferente.
O Quadro 2, mostra a evolução r¡ineralógica dos mate

riais de alteração presentes nas diversas regiões climáticas es

tudadas.
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QUENTE
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ffi

CLIMA

SUBQUENTE

SUBUMIDO

E SUBTROPICAL

Quartzo

Feldspato

Biotita

P laÇioclãsio

Caolinita

Gibbsita
Interestrati f icado
regular mica vermi

culita

CLIMA

TEMPERÀDO

E Ú¡ITOO

Quadro 2 - Evolução

Quartzo

Feldspato

Eiotita

Ir'.oscovita

Caolinita

mineraló9ica dos materiais de atteração



CAPíTUI,O

SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE GRANITO

TICAS DO

Nestecapítulo,pretende-secaracterizarostiposde
solos que ocorrem sobre granito nas diversas regiões climáticas

do Brasil e reconhecer, na medida do possível, os principaispro

cessos pedogenéticos a que foram submetidos '

Estesestudosforamelaboradosapartirdacoletae
análise química, física e mineralógica de 55 perfis de solos'

As informações foram completadas com a revisão dos dados aPre

sentados na bibliografia nacional, onde foi possível uma avalia

ção de mais de uma centena de perfis desenvolvidos sobre rochas

granÍticas distribuídas por todo o territõrio brasileiro'

Conforme o mencionado anteriormente ' os locais amos

trados situam-se em cinco regiões climáticas diferentes' sequn

do mostra a Figura 2 e Quadro 3:

IIi

NAS DIFERENTES REGIOES CLIMÃ

BRAS I L
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DISTRIBUIçÃO

QUADRO 3

E NÚT,IEROS DE PERFIS COLETADOS NAS DIVERSAS REGIõES

CLIIVIÁ,TICAS DO TERRITÓRIO BRASILETRO

CLII,A

Oænte e irni¿o

Semi-ãrido e
guente

Subquente e
subfrnido

Subtropical
írniao de altitude
Trenperado e
fot¿o

N9 de perfis
oclet¡dos e
analisados

l4

I6

5

ESTAM (S)

TÞrritório Fed.Ron¿ônia

Alagoas - Bahia

II

São

São Paulo
Paraná

Rio Grande do Sul

Paulo

SIGÀ MS
PERFIS

GOI a GROI4

GALI A GAL9
(EAl- a GA7

CSPI a GSP5

GSP6 a CSP9

@RL a @R5

GSl A GS9



1 - SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE

E Úuroo (rrnnrrÕnro

Os Perfis de solos inseridos
estão situados na região centro-norte
Rondônia (Figura 3I e Quadro 4)'
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GRANITO NA REGIÃO DE CLIMA QUENTE

FEDERAL DE RONDÔNIA)

AMA ZONAS

nesta situação climática,
do Território Federal de
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Figura 31 Mapa de localizaçáo dos Perfis
rio Federal de Rondônia
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cl,ÀssrFrcAçAo E LOCAITZAçÃO

PERFIL T

GRO T

GRO 2 Idem ao anterlor'

cRO 3 Mtneração São Domlngos (Alto Candeias) '

GRO 4

GRO 5

GRO 6

GRO 7

Mtneração São Domingos, !{E de Arlquemes; km 105 da BR 421'

QUADRO 4

DOS PERFIS SOBRE GRÀNITOS COLETÀDOS NO

LOCÀLf ZAÇÃO

Na BR 421 no km 76.

Mtneração Massangana, Igarapé, Boa Sorte'

l"tLneração I'lassangana, Igarapé, Piroga'

GRo I Idem ao GRO 7

GRO 9

GRO IO

GRO 11

GRO 12

GRO 13

GRO 14

Mineração Massangana, Estrada para acampamento Bom Jardlm
a 2 krn-do IqaraPê Boa Sorte

Mineração Oriente Novo. tgarapé, Belém'

Mineração oriente Novo. tgarapé, Seringueira'

A 72 km do entronc¿unento que liga
Oriente Novo.

Mineração Cachoeirinha.

l"ti neração Cachoeirinira.

llineração Santa Bãrbara.

I'tlneração São^Domingos (Alto Candelas) , No

Floresta Amazonrca.

l,üneração llassangana.W de Ariquemes: 68 km

Mineração orientc Novo, N-E dÊ.1{lqu"T:t1^
da parÈicular cla rrrineração. 9"43'S - 62-30

Mineração Cachoeirinha, Norte-de lfÀgl91o*
Oeste pela estrac-la <ìa tliner;rção' 63"02'W -
llineração Santa Bárbara. Entre Porto Velho
Floresla A¡tazonica.

TERRITÕRIO FEDERÀL DE RONDÕNIA (CLIMÀ QUENTE E OMIDO)

cl,ÀssrFrcÀçÃo

Podzólleo Vermelho Amarelo.

Podzólico Vermelho Ànarelo.

Cambissol-Intergrade -Podzó11co Verrnelho Amarelo'

PodzõIlco Vermelho AmareIo.

Lat-ossolo Vermelho Àmarelo.

Podzólico Vermelho Àmarelo.

PodzóIico Vermelho /L'nareIo.

Podzólico Vermelho Àmarelo.

Latossolo Verrnelho Amarelo.

Latossolo Vernelho Àmarelo'

Cambissol.a BR 364 ã t'tl-neração

S-W Ce Ariquemes, km 105 da BR 421. 10037'S e 63034'w' 500 rn de altlbude'

a w de Ariquemesrl0oo3's - 63o25'w' 250

42,5 km ao Norte de Ariquemes pel-a BR 364
rw. 200 m de altitude.
. No km 1 32 cla BR 364 (ou a 57 krn de Ariquemes l)cl a BR 364 ) , depois 7 km a
'gõZO;s. I50 rn cle altitucle. Floresta Anrazônica'

e Ariquemes no km I04 a 12 km a Oeste. goll'S - 63o05'W - 50 m de altllude

caml¡issolo-Intergrade para PodzóIico'

Latossol.o Vermelho Àmarelo.

Latossolo Vermelho Amarelo.

m de altitude. Floresta Amazônlca'

e depois 84 krn a Oeste PeIa estra
I

\o
Oì

I



De acordo com os critérios ad.otados pela Comissão de

Solos do Centro de Pesquisas Pedológicas, os perfi-s coletados'

nesta região podem ser agrupados, em três classes:

Pod.zõLicos VermeLho Amaz.eLo, constituída pelos perfis

GRO l, GRO 2, GRO 4, GRO 6, GRO 7 e GRO 8'

Cã.mbícos Intergz,ad.e pa.ra PcdzóLicos, constituÍda pe

Ios Perfis GRO 3, GRO 11 e GRO 12 '

LatossoLos VermeLho ArnareLo, constituída pelos perfis

GRO 5, GRO g , GRO I0, GRO 13 e GRO 14 '

Devido ao grande número de semelhanÇâs, serão analisa

dos conjuntamente os Solos podzólj-cos Vermelho Amarelo com os

Solos Câmbicos Intergrade para PodzóIicos '

l.l - APRESENTAÇÃ0 D0S RESULTAD0S

deral de Rondônia

Estes Solos estão localizados no domínio da floresta

latifoliada equatorial (Floresta Amazônica) em clima caracteri

zado por altas precipitações (2.500 mm) e elevadas temperaturas

(24-260 c) .

GeografiCamente, encontram-se distribuídos na parte

central do Território Federal de Rondônia (Figura 3I), em Io

cais de 500 a 600 metros de altitude'

os solos Podzóticos Verntelho Amarelo (PVA) desenvol

vem-se em relevo ondulado com vertentes convexas de 200 a 300

metros de comprimento e declividade quase sempre inferior a

5-I03. Distrik¡uidos preferencialmente na parte superior das

encostas, ocorrem alguns matacões isolados de forma arredondada

com I a 3 metros de diâmetro.

-97 -

l.l.l - Solos Podzól¡cos Vermeìho

ara Podzólicos
Amarelo e Câmbicos

do Território Fe-
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Os Solos Câmbicos fntergrade para Podzólicos, estão 1o

calizados, êñ relação aos PVA' em área de relevo mais ondulado

com vertentes de forma mais irregular e mais fortes, onde ocorrem

matacões e afloramentos de rocha.

por apresentar caracterÍsticas morfológica, física,9uÍ
mica e mineralógica semelhantes aos demais, o perfil GRO I foi
considerado tipico e representativo dos Solos Podzólicos Verme

lho Àmarelo do Território Federal de Rondônia. Os dados analíti
cos estão apresentados no Quadro 5.

Da mesma forma, o perfil GRo rI é representativo d'os

solos câmbicos Intergrade para Podzólico e seus dados analíticos
encontram-se no Quadro 6 -

As Figuras 32, 33, 34 e 35, mostram os perfis tÍpicos
e corte esquemático destes solos.

a) AnãIise morfoì-ógica

Trata-se de solos que apresentam Sucessão de horizon

tes ABC, razoavêlmente profundos e bem drenados. Os solos Câm

bicos Intergrade para podzólico são menos espessos que os Podzó

licos Vermelho Amarelo.

O horizonte A é bruno Q -5 YR 5/4) a bruno acinzentado

escuro (5 YR 3/2) , areno-argiloso e sua estrutura é nÍtida, 9rü
mosa a poliédrica. Sua espessura varia de 15 a 40 cm para os So

1os Podzólicos Vermelho Amarelo e 5 a 15 cm para os Solos Câmbi

cos Intergrade para podzóIico. Os solos podzólicos Vermelho Ama

relo, freqtlentemente apresentam neste horizonte uma camada de

seixos angulosos de I0 a 40 cm de espessura que se situa na su

perfície do solo ou então acha-se recoberta por um material are-

no-argiloso.

O horizonte B é vermelho amarelado (5 yn 5/6) a verme

Iho 12.5 yR 4/B), argiloso, e a estrutura é poliédrica, med,iana

mente desenvolvida. sua espessura varia de 70 a 1I5 crtl para os

Solos Podzólicos Vermelho Amarelo e 40 a 85 cm para os Câmbicos
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Figura 32 perfil tÍpico dos solos podzóIicos Vermelho amarelo
(GRO I) sobre granito em clima quente e úmido do
Territóric Federal de Rondônia.

Figura 33 - Corte esquemático do perfil tipico (GRO f)

iteiro

Ar

A¡

Br

Fig.32

5 YR 3/2

5 YR 5/6

5 YR 5/6

edros"

BL z,s YR s/g

2,5 YR 4/6

Fig. 33
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Intergrade para Podzólico.

O horizonte C é mais amarelo, com abundantes blocos de

granito pouco alterado. Entre os blocos, o material é arenoso

e apresenta minerais primários (feldspato e mica) em vias de de

composição.

Sobre estes solos nota-se uma camada orgânica de 2

cm de espessura, constituÍda de restos de folhas e galhos em

composição.

As raízes d.as ãrvores distribuem-se paralelamente ã su

perfície do solo e estão concentradas na parte superficial do

horizonte A.

A descrição morfológica dos perfis tÍpicos encontra-se

no Apêndice.

a5
de
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b)análise fÍsica, quÍmica e fÍsico-quÍmica

b-I) Podzótico Vermelho Amarelo

Os solos Podzólico Vermelho Amarelo, possuem elevado

teor de cascalhos (30-50?) anqulosos, formando uma camada que

Se distribui por todo o horizonte A, e que desaparece bruscamen

te nos horizontes inferiores B e C. O teor em argila é baixo

no horizonte A (2OZ) mas logo abaixo desta camada cascalhenta'

eleva-se para 50e", para depoì-S diminuir progressivamente em pro

fundidade (Figura 36).
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A matéria orgânica mostra-se concentrada nos dez pri
meiros centímetros (S a 8?) e diminui bruscamente a partir daí

em direção ã base do Perfil.
O horizonte A é pouco ácido (pH : 6), a saturação em

bases é elevada (V% = 70-9090). A capacidade de troca de cãtions

varia de 2 a 4 Eq mg/100 I de solo enquanto que a soma de bases

é de 2'5 a 5 Eq mgrzroo g de solo'

No horizonte B, o meio se torna mais ácido (pH < 5) e

medianamente saturado (35 a 55%) - A soma de bases e a capacida

de de troca de cátions são reduzidas (nigura 37)'

pH

15 5.0 55 6.0 0'l 2 3¿

s crc
2.5 3.0 3.s 1p 45 5.0

v/.
35 55 75 95

Figura 37 Distribuição dos valores de cascalho(?),argi1a(å) 'PH,
S (Eq mglf ó0g solo) , CTC (Ec{ mgl100g solo) e- V? do perf il
tìõi.ã (cRo t) dos'solos -Pod.zóricos Vermelho amarelo
desenvolvidos sobre granito na região quente e úmida
do Brasil (Território Federal de Rondônia)

l¡l
l-ìo
N
q
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b-2) Solos Câmbicos Intergrade para podzólico

Estes solos, possuem baixo teor de cascalho nos hori

zontes superficiais ( < I5%) e em profundidade não ultrapassam

l0Z. O teor em argila é de 20 a 30? nos horizontes A e B' No

topo do horj-zonte c o teor em argila é de 15? e nas camadas rnais

profundas o valor é menor que I0% (Figura 36b) '

olrEioéácido(pH.5,5)emtodooperfildosolo.A
saturação (V?) é média no A ( < 50e;) e baixa em profundidade (35

a 40%). A soma de bases é de 0,5 a 1,5 Eq mg/100 g de solo e a

capacidade de troca de cátions é inferior ã 3 Eq mg/L00 g de so

lo (Figura 38) .

pH

g
¿

tUa
ðti
a
3',
t{

3r,
0-

L'L

r,5 2,0 2,5 ?.0

Figura 38

I
vo/ ã,N

q
30 r.o 50 oo R

Dist
s (Eq
tipi
z6ti
úmid

ribuição dos valores de cascal-ho (?) , argila (%) ,PH,
mglföOg solo) ,CTC (Eq mgl100g solo) e v? do perfil

co (cRo Il) dos soloé Cãmbicos Intergrade para Pod

cos desenvolvidos sobre granito na regiao quente e

a do BrasiI (Território Federal de Rondônia)
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Os resultados obtidos nesta pesquisa referentes aos so

los com B textural do Território Federal d.e Rondônia, estão em

perfeita concordância com os resultados analíticos encontrados

na literatura desta região-

DEPARTAMENTo NACIoNAL DA PRODUçÃO I{INERAL - PTOJCTO RA

DAM, V. 4,5 e 6 (1974)¡ V. 7 (1975)¡ PROJETO RADA¡',1BRASIL - V'8'
g (1975); V. 10, 1l e L2 (1976)¡ V. 13, Q-977)¡ FALESI (L972',)

e ruNDAçÃO JOÃO PTNHETRO (1975) (Quadro 7)'

QUADRO 7

INTERVALo DE VARIAçÂ,O DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO HORIZONTE B

DOS SOLOS RELATIVOS A ESTA PESQUTSA,E DOS DADOS EXISTENTES NA LT

TERATURA, REFERENTES AOS SOLOS PODZÓLICOS DA REGIÃO NORTE

Parâmetros

S (Eq mgll009 solo)

T (Eq mgll009' solo)

Vã

Argila Z

Valores obtidos
nesta pesquj-sa

* Fonte: DNPM-Projeto RADAM (L974, 1975) e PROJETO RÀDAM-BRASIL

(1975 , 1976, 1977) . FUNDAçÃO JOÃO PTNHETRO (1975) e

FALESI ().97 2) .

0r5

fr5

15

25

3

4

75

50

Valores encontrados
na literatura*

com

cas

ESta concordância de dados, possibilita extrapolar-se

maior Segurança para a região Norte, as informações geoquími

e pedotógicas que se obtiveram a partir dos perfis coletados.

0r5

3'0

15

25

3r5

6,5

70

55
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c) Análise mineratógica

A fração argila dos solos Podzólicos Vermelho Amarelo

e Câmbico Intergrade para Podzólico, ó composta de caolinita
ooo

(7 .20 Ã) , gibbsita (4.84 A) e mica (f 0 A) (Figuras 39 e 40) .

Estes três minerais ocorrem desde os primeiros está
dios de alteração da rocha e se distribuem em todo o perfil de

solo.

No Capítulo II mostrou-se que pelo menos uma parte da

caolinita presente no solo originou-se dj-retamente da alteração
da biotita, bem como parte da gibbsita. Excluindo estas possi
bilidades, toda caolinita e gibbslta presentes no solo origina
ram-se por recombinação de íons em solução.

A mica (ilita) é outro argil-o-mineral presente nes

tes solos. Os difratogramas da fração argila mostraram que es

te mineral está distribuÍdo em todo o perfil e parece mesmo au

mentar nos horizontes superiores do solo. Este fato, êR princí
pio, é estranho uma vez que a tendência normal seria o desapare

cimento da mica principalmente na superfÍcie, onde as condições

climáticas da região favorecem a ação enérgica do processo de

hidróIise. Uma justificativa para este fato diz respeito a um

enriquecimento relativo da mica na fração argila dos horizontes
A devido a maior fracionamento das placas de mica de tamanho

maior que 3 microns nestes horizontes. Contrarj.ando o que Se

supunha, a estabilidade relativa das micas é bastante elevada

nas condições climáticas quentes e úmidas da Amazônia, pois,
somente na fração argila dos horizontes superiores, pode-se no

tar o início da formação de um interestratificado regular mj-ca-

-vermiculita derivado da mica.

O exame da fração areia, feito com auxílio da lupa bi
nocular, mostrou que o felclspato está presente em todos os hori
zontes do perfil de solo. Nos horizontes inferiores (arena),eS

te mineral permanece coeso e com sua forma externa bem detiniaa.
próximo ã superfície, seu formato está modificado e encontra-se
'bastante pulverulento. O quartzo apresenta-se arestado e prati'
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GRO 11

0 cm - SOLO

GRO 13

40 cm - SOLO

Figura 39 Difratogramas da fração argila de amostras do perfil
tÍpico (cRO I) dos Podzólicos Vermel-ho amarelo desen
volvidos sobre granito em clima quente e úmido (Terri
tório Federal de Rondônia). Ca=caolinita; Gi-Gibbsi-
ta; l4i=mica.
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Figura 40 Difratogramas da fração argila de amostras do perfil
típico (cRO lf) dos Cambissolos fntergrade para Pod-
zólico desenvolvidos sobre g::anito cm clima quente e
úmido (Território Federal de Rondônia) .Ca=caolinita;
Mi =mi ca .
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GRO 116
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ARENA

cRo 117
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camente lÍmpido em profundid.ade e na superfÍcie seu aspecto ex
terno é opaco e menos arestado.

A fração cascalho dos horizontes superiores é consti
tuÍda quase que excfusivamente por cristais de quartzo que pg

dem atingir até 6 cm de comprj-mento. Abaixo desta camada de pe

dras a fração cascalho apresenta pequenos blocos de rocha bas

tante alterados constituÍdos de feldspatos envoltos por grãos
de quartzo.

1.1.2 - Latossolos Vermeì ho Amareìo do Terri tório Fe-

Estes solos encontram-se sobretudo na região Norte do

Território Federal de Rondônia (figura 31), onde reinam as mes

mas características de clima e vegetação nas quais se desenvol
vem os demais solos jã estudados.

Os Latossolos Vermelho Amarelo ocorrem num área bas

tante aplainada, suavemente ondulada com vertentes compridas
(200-500 m), convexo-côncava, de dectividade inferior a 53. Nes

tas áreas a ocorrêncj-a de matacões é bastante reduzida, âo con

trãrio das zonas podzolizadas.

O perfil GRO 14 pode ser considerado como representa
tivo dos Latossolos Vermelho Amarelo assocj-ados aos granitos e

seus resultados analÍticos são apresentados nos Quadros B e 9,

Figura 43.

a) Aná1ise Morfológica

A descrição morfológi-ca do perfil tipico destes solos
'e feita no Apêndice

Estes solos apresentam seqtlência de horizontes A, B'

C, com transição difusa e gradual (Figura 4I) .

O horizonte A desses solos ê bruno (7,5 YR 5/4) a bru
no avermelhado (5 YR 6 /6) , arenoso a areno-argiloso, com estru

deral de Rondônia
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tura grumosa pouco nítida e espessura que varia de 15 a 30 cm.

No topo deste horizon.te existe uma fina camada de liteira que

pouco contribui no desenvolvimento da cor escura dos horizontes
superficiais.

O horizonte B é bastante espesso, vermelho com peque

nas variações no croma para amarelo (2,5 YR 4/B a 5 YR 5/6) ou

então totalmente amarelo con pequenas tendências ao vermelho
(5 yR 6/6). A espessura deste horizonLe varia de acordo com a
posi-ção topográfica na qual se encontra. No geral varia de 3 a

5 metros, mas em determinadas situações pode atingir dezenas de

metros. A textura é argilosa, a estrutura é contínua, bastante
poroso, muito friáveI (Blatossólico) .

Tanto no horizonte A cono no B, não se observa a pre

sença de nenhum nineral pri-nário em vias de alteração.

O horizonte C é dificilmente observável nos cortes das

estradas ou em trincheiras, porém quando é possível alcançá-lo,
mostra alguns poucos mj-nerais primários em vias de alteraçãore9
palhados em riìassa de material mais coerente que aquela apresen

tada no horizonte B. As perfurações efetuadas pelas Companhias

que exploram a cassiterita (minério de estanho) , evidenciaram
camad.as de seixos mais ou menos desarestadas na transição do B

para C.

b) AnáIise fÍsica, química e físico-quimica

os Latossol_os vermelho Amarelo possuem pequena quanti
dade de cascalho notadamente de quartzo nos horizontes superfi
ciais (. 202) .

O teor em silte é de aoro;<imadamente lOU em profundi
dade e diminui gradativamente para 3% a I metro da superfície.
A fração argila passa progressi-¡amente de 30 a 402 da base para

o topo do horizonte B. No horizonte A o teor em argila decres

ce da base gue possui BU para a superficie (40U ) .

A quantidade de ¡-.ratéria orgânica destes Solos é bas
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Perfil de um Latossolo
bre granito do Territó
te esquemático.

7.5 YR 5/4

7,5 YR 5/6

tante reduzida, e encontra-se concentrada nos primeiros 5 Cm de

profundidade onde assume valores máximos (' 4*). São solos mui

to ãcidos (pH 4,5 a 5r5), variando pouco no A € B, mais dessat'u

rados na superfície (v = 20 a 40å) do que no B (VE = 30 a 508) '
Os teores de bases trocáveis são reduzidos (0r5 Eg mg/100 g de

solo) e a capacidade de troca de cátions é menor que L,5 Eq mg/

/Loo g solo (rigura 42)'

B¿ s YR 618

lho amarelo (GRO 9) so-
d.eral de Rondônia e cor
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Figura 42 Distribuição dos valores de cascalho(?), argila(?), pH,
S (Eq m9'll009 solo) ,CTC (Eq mg/I009 solo) e V? do perfil
tÍpico (GRO f4) dos Solos Latossolos Vermelho amarelo
desenvolvj-dos sobre granito na região quente e úmida do
Brasil (Território Federal de Rondônia)
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Os dados obtidcs nesta Pesquisa
contrados na Iiteratura pertinente ' no que

tossolo Vermelho Amarelo (Quadro 10) -

diferem daqueles en

concerne a solos La
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INTERVALO DE VARIAçÃO DOS PRINCTPAIS PARÂMETROS DO HORIZONTE B

DOS LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO OBTTDOS NESTA PESQUISA E AQUE-

LES EXISTENTES NA LITERATURA, REFERENTES A REGIÃO NORTE

Parâmetros

S (Eq mg,z100g solo)

T (Eq mgl1009 solo)

VU

Argila Z

Valores obtidos
nesta pesquisa

* Fonte: DNpM-projeto RADAM (L974, L975) e Projeto RADAÌVI-BRASIL

(1975, 1976, 1977)¡ FUNDAçÃO JOÃO PTNHETRO (1975) e

FALESI (L972).

012

0r5

t5

- 113-

0,9

3r5

93

60

Valores encontrados
na literatura*

como se pode constatar, os dados do Quadro 10, relati
vos a esta pesquisa são bastante diferentes quando comparados

com aqueles da literatura. Esta divergência deve estar relacio
nada com a grande profundidade dos Latossolos que dificulta a

exata filiação do solo com a rocha subjacente (granito).

É bem provãvel que os dados analíticos de alguns pou

cos perfis de Latossolos que pela lj-teratura foram col-etados e

analisados como derivados de granito, Dâ realidade o sejam de

outras rochas.

35

0,1 14

2,L 4,5

25

48

80
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c) anál-ise mineralógica

A mineralogia da fração argila d.os Latossolos Verme

tho Àmarelo do Território Federal de Rondônia é bastante sim

p1es, pois constituj--se apenas de caolinita e gibbsita (Figura

43) .

A camada de seixos que se localiza em grande profundi
dade nestes solos, é constituÍda principalmente de quartzo e

cassÍterita (minério de estanho).

A cassiterita encontrada nos gran1tos da região pode

sofrer acumulações nos horizontes cascalhentos chegando a for
mar minério. Sua acumulação no solo estã ligada aos processos

de erosão mecânica do material desagregado pelo intemperismo

da rocha. O tanianho médio dos cristais varia de alguns mi1íme

tros até 3 ou 4 cm. Devido a sua alta densidade (6,8 a 7,1)são

pouco arrastados pelas águas superficiais e se depositam em ex

tensas camadas, nas depressões do relevo ocupado atualmente p9

los Latossolos Vermelho Amarelo.

Diversas Companhias de Mineração estão, atualmente'ex
plorando a cassiterita localizada nas camadas cascalhentas.

Numa área onde as condições climáticas e de vegetação

atuais são rigorosamente idênticas, encontram-se sobre o mesmo

tipo de rocha (granito), pelo menos três tipos dj-ferentes de so

Ios: podzólico Vermelho Amarelo, Câmbicos Intergrade para Podzó

lico e Latossolos Vermelho Amarelo-

Os podzóIicos Vermelho Amarelo são solos razoavelmen

te profundos, Saturados, pouco ácidos na superfície, e medlana

mente dessaturados, baixa capacidade de troca de cátions e retra
balhamento na superfície evidenciado por uma concentração de

1 .2 - DISCUSSÃO DOS RTSULTADOS

1.2.1 - Características qerais dos perf is
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Figura 43 Difratogramas da fração argil-a de amostras do perfil
típico (GRO 14) dos Latossolos Vermelho amarelo de-
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"pedras" e um empobrecimento de argila nos horizontes superJ-ores.

Mineralogicamente são constituidos por caolinita, gibbsita e m!

ca na fração argila, mas apresentam pequenos grãos de feldspatos
e quartzo disseminados em todo o perfil.

Os Câmbicos Intergrade para podzóIico apresentam prati
camente as mesmas caracterÍsticas químicas e mineratógicas dos

podzólicos Vermelho Amarelo. São solos menos profundos e apre

sentam características de rejuvenescimento devido à remoção de

parte dos horizontes superficiais por erosão. Com efeito,
eliminarmos os primeiros 50 cm dos solos podzólicos Vermelho Ama

reIo, encontraremos um solo de caracteristicas muito semelhantes

aos Cãmbicos Intergrad.e para podzólico da região '

Os Latossolos Vermelho Amarelo são solos muito mais

profundos, mais ácidos e mais argilosos que os anteriores. A fra

ção mineral é constituída exclusivamente de quartzo, caolinita e

gibbsita, Sem minerais primários em vias de alteração o que ates

ta o elevado grau de maturação destes solos '

pesquisas realizadas em regiões africanas de clima e

vegetação florestal semelhantes aos do Norte do Brasil (Costa do

Marfim e República clos Camarões) , mostraram que os solos nas con

dições atuais, são pouco afetados pela erosão mecânica, e sofrem

muito pouco os processos de retrabalhamento (ROUGERIE, 1960;

NOUVELLOT, Lg6g e MATHIEU, L97I in NOVIKOFF, L974) '

No entanto, os solos derivados dos granitos do Territó
rio Federal de Rondônia, instalados sob vegetação florestal,apre
sentam evidências nítidas de erosão dos horizontes superficiais
e retrabalhamento com acúmulo de camada de "pedras" nos horizon

tes superficiais ou em profundidade.

Este acúmulo de pedras abaixo das raízes das árvores

que compõem a floresta amazônica são sinais evidentes de que es

tes perfis foram formados em condições paleoclimáticas com esta

ções contrastadas e vegetação rarefeita do ti-po cerrado ou . sava

fiâ, portanto, bastante diferentes do ecossistema atual.

De fato, alguns pesquisadores admitem alternâncias pa

se
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leoclimãticas secas e úmidas para explicar o relevo atual da re
gião amazônica BARBOSA (1958) e GUERRA (L972). A própria ori
gem da Formação Barz'eiras na regÍão amazônica, que segundo l4O

REIRA (Lg77) foi inegavelmente depositada sob condições climáti
cas diversas, pode ser um outro elemento a comprovar as alter
nâncias paleoclimáticas do Norte do BrasiI. HUECK (I972) , afir
ma que as manchas de vegetação rarefeitas (cerrados) no inte
rior da floresta amazônica, são os restos de uma cobertura vege

tal com distribuição mais ampla no passado, não adaptada para

as condições climatológicas e ecológicas atuais, e que está sen

do sufocada pela pujante mata pluvial- anazônica-

Estas condições paleoclimáticas com estações contras

tadas e vegetação rasteira são também apontadas na Iiteratura
estrangeira (NOVIKOFF, i-g74) como sendo as causas provãveis de

formação de solos semelhantes a estes -

Baseados nas teorias de RUHE (1958), SEGÀLEN (1966,

1969) e RIQUIER (I969) procura-se conforme se segue, justificar
a presença dos horizontes pedregosos sob a floresta atual, e a

distribuição dos sofos sobre os rnaciços graníticos do Território
Federal de Rondônia.

a) Hipótese da forrnação dos horizontes pedregosos

Os paleoclimas caracterizados por alternância marcan

te de estações secas e úmidas associados à vegetação rarefeita
produziram uma pequena camada pedregosa de material alterado so

bre os maciços graníticos do Territórío Federal de Rondônia (fi
gura 44a). A ação das águas de escoamento atuaram mais intensa

mente nos cumes dos maciços e exportaram a camada de alteração'

Esta erosão mecânica, âo mesmo tempo que expôs os blocos de gra

nito, Se encarregou de redi-stribuir o material sobre a encoäta

(figura 44b). Os blocos de quartzo permaneceram em superfície

I .2.2
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e o material alterado, mais leve, sedimentou-se mais distante.

A partir daí, a ação localizada da água superficial
se encarregou de promover o recuo de vertentes (RUHE, 1958) (Fi
guras 44b, 44b2, 44b, e 44b4) . Este mecanismo pode ser expli
cado da seguinte maneira: a erosão das partes mais baixas da

vertente promove a remoção da camada de pedras e parte da cama

da alterada, âo mesmo tempo que produz uma quebra do relevo
formando um pequeno degrau. A ação continuada das águas super

ficiais, esparrama as pedras pela encosta do degrau e as depo-

sita nos nÍveis inferiores. Posteriormente a erosão mecânica

atua na encosta do degrau removendo a camada alterada que ini
cialmente estava colocada abaixo das "pedras " e colocandO mais

abaixo e por cima da recém-chegada camada de pedras. A conti-
nuação deste processo ao mesmo tempo que recuou as vertentes,
abateu um pouco o nível do relevo e inverteu a posição da cama

da de pedras que inicialmente era superficial.

b) Distribuição dos solos na paisagem

A ação conjunta destes processos é responsável pela

distribuição dos principais tipos de solos sobre granito noTer

ritório Federal de Rondônia. Os sol-os Cambissolos Intergrade
para podzólico situam-se nos locais mais elevados do relevo

ondulado (Figura 44c) e são aqueles mais afetados pela erosão

e não sofreram nenhum retrabalhamento superficj-al. Os Podzó

Iicos Vermelho Amarelo são agueles topograficamente situados

abaixo dos Cambissolos fntergrade para PodzóIicos, e que pos

Suem uma camada de pedras na superficie, originada por retraba
thamento a curta distância (SEGALEN, 1966, 1969). Os Latos

solos Vermelho Amarelo ocupam as partes mais baixas do relevo

e possuem uma camada de pedras recoberta por uma espessa cama

da de material retrabalhado de textura argilo-arenosa. Este

mineral se encarrega de preencher as depressões do relevo gre

nÍtico, originando uma topografia quase plana e dissecada pela

instalação da nova rede de drenagem ( nlgUfen, f969).



-12 0-

O retorno progressivo do clima atualrpermi-te a insta
1ação da floresta, güê coloniza primeiro as partes baixas do mc

delado e depois as vertentes.

Com a instalação do novo (atual) clima e vegetaçãorco

meçam agir os processos pedológicos, cujos resultados descreve

remos a seguir.

As condições de alta pluviosidade e temperatura que

se verificam na reglão Norte do Brasil, se encarregam de dessa

turar os solos em bases trocáveis, tornando-os ácidos.

Nos Cambissolos Tntergrade para podzólico Vermelho .ê'nra

relo e nos PVA, as perdas por lixiviação são compensadas pelo

aparecimento de novos íons originados pela hidrólise dos mine

rais primários em vias de alteração (biotita e feldspatos) prg

sentes em todos os horizontes do solo-

Os Latossolos Vermelho Amarelo, não possuem minerais

primári-os possíveis de fornecer íons ã massa do solo, e por j-s-

so o horizonte B destes solos permanece bastante dessaturados
(v = 30-50å) .

O empobrecimento em bases dos horizontes subsuperfi

ciais também se deve ã remoção pelas raízes dos vegetaisrprinci
palmente das árvores que se encontram instaladas nos solos.

No entanto, grande parte desses cátions voltam nova

mente ao solo, através da matéria orgânica que se incorpora na

superfície. A matéria orgânica, nestas condições climãticas é

muito intensamente mineralizada pela ação dos microorganismos e

muj-to pouco humif icada BACHELIER (1968) , DUCHAUFOUR 11964,1968)

Na mineralização, os íons liberados (Ca, þ19, R, etc'),
fixam-se rapidamente nas argilas, promovendo uma ressaturação

em bases na superfície do solo

Os Cambissolos Intergrade para Podzólico e os PodzóIi

cos Vermelho Amarelo apresentaìn-se bastante ressaturados em sì:

1.2.3 - EvoluÇão pedológica em cl ima atuaì
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perfÍcie (70 a 903). Bsta ressaturação está ligada a matéria or
gânica e a grande quantidade de minerais primárj-os que se l-ocali
za perto do alcance das raizes das plantas. os cátions libera
dos pelos minerais primârios são absorvidos pelas raizes e se

distribuem pela planta. A matéria orgânica que se incorpora no

solor prOv€niente das plantas, sê encarregarentão, de ressaturar
em cãtions a parte superficial do perfil.

Nos latossolos, a ressaturação de cátions em superfí
cie é mais difíci1, porque a fonte de minerais primários está
mais J.onge do alcance das raízes.

1.2.4 - Considerações f inais

ConsiCerando agora, o conjunto dos dados analíticos e

as interpretações já mencionadas, pode-se dizer que:

Os solos Câmbicos Intergrade para podzólico são deri
vados diretamente do granì-to mas sofreram importante erosão su

perficial em climas pretéritos, sendo portanto muito jovens e

pouco evoluidos.

Os podzólicos Vermelho Amarelo, são também desenvol

vidos diretamente do granito. Estes solos foram pouco atingidos
pelos processos erosivos e são mais evoluídos que os cambissolos -

Os Latossolos Vermelho Amarelo são solos complexos,

mais antigos e que sofreram importante processo de retrabalhamen

to, não podendo ser considerados como diretamente deri-vados de

granito.

2 - SOLOS DESEI\IVOLVIDOS SOBRE GRAI'ÍITO NA RESIÃO DE CLIMA

-Ãnruo E QUENTE (ESTAI)os DE ILAGOAS E BAHrA)

Os perfis de solo
tão localizados no Nordeste
zona noroeste do Estado de

coletados nesta
do Brasil, mais

Alagoas e norte

região climática,
especificamente

do Estado da Bahia

SEMI-

CS

na



(Figura 45 e Quadro 11).

-----\
\,

z' '...-tt
.cc) .'i \

çr\ty'\í
î^o ççÈ)

zeiro

XGBAI

GBA2¡ XGBA4oT

PERNAMEUCO

I a ./'\. Goronnuns a\-"' )i - / \. ^.-/"- 
;..-- . GAL 5á 6"u^L*¡. Où'ro.
\ r X éar_z - Eronco \. *

y a .Senhor do
" Compo Bonf im

Formoso

BAHIA

30

Figura 45 Localizaçáo dos perfis coletados nos Estados de Ala-
goas e Bahia

11,-.11, . ?:'il:l: : 
t,r'ålåH.to 

eotryi,'o
Arof¡se --ì .'GALle2 

lndios
\
i -'.. x GAL 3 Aropiroco
i. '-i 

--'\.\ \\
Jeremoobo '\. '\- 

ALAGOAS

Monie Sonto
a

¡Euclides
XGBA3 Lunno

rConsoçoo
LEGENDA

Locol de coleto
Cidode

'' Di v iso.Km

-t22-

x
I

Esta região é caracterizada por elevadas temperaturas

durante o ano j-nteiro (24-2Oo c) e baixas pluviosidades (500-t-000

mm) distribuídas somente em alguns meses do ano. A caatinga é

a vegetação típica desta região.
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QUADRO II

CLASSTFTCAçÃO E LOCALTZAçÃO DOS PERFTS DE SOLOS COLETADOS SOBRE

GRANITO NA REGIÃO NORDESTE. A LINHA TRACEJADA DIVIDE OS SOLOS

LOCALIZADOS NOS ESTADOS DA BAHIA E DE ALAGOAS

PERFTL

GBA I

LOCALTzAçÃO

Rodovia Salvador-Juazeiro, entre os
municÍpios de Juacema e ltumerim na
altura do km 141,5

a 3 km da Mina da Pedrinha em dire
ção a Campo Formoso

a L2,5 km de CansanEão na Estrada
Monte Santo-Cansançao

Rodovia Salvador-Juazeiro, após Se
nhor do Bonfim, km 142-143

Campinhos-Campo Forrnoso

Campinhos-Campo Fom.oso

GBA 2

GBA 3

GBA
GBA

4a
7

GBA 8

GBA 9
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GAL
GAL

GAL

1e
2

GAL 4

Na estrada que liga Santana do fpa-
nema a Olivença a 20 km de Santana

a 19 km de Pão de Açúcar na Rodovia
Pão de Açúcar Santana do rpanema

Na estrada que liga Ouro-Branco à
BR-II6 a I km de Ouro Branco

Rodovia que liga Mata Grande a Água
Branca, 2 km após Mata Grande

Rodovia que liga l"lata Grande a Á,gua
Branca, a I km de Á,gua Branca

CLASSTFTCAçAO

Regossol

GAL
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Podzólico Ver-
melho Amarelo

Regossol Eutró
fico

Podzólico Ver-
melho Amarelo

Regossol Eutró
fico
Podzólico Ver-
melho Amarelo

Cambissol Eutró
fico



?.1 - APRESENTAÇÃ0 D0s RESULTAD0S

2.1.1

2.1 .3 - Cambissolos f ormado pelo perf il GAL, 7

ÀIém dos grupos acima mencionados, existe na Bahia' um

outro solo do tipo podzólico. Estes solos são pouco expressivos

em área e apresentam características de uma sucessão de evolu

ções que o tornam muito complexos e portanto não serão incluídos

neste estudo.

2.1.1 - Regossolos da Bahia e Alagoas

Estes solos estão distribuídos por toda a região semi-

-ãrida em locais de relevo fortemente aplainado' Nas áreas de

ocorrência destes solos, verificam-se os mais baixos índices plu

vÍométricos anuais da região e a vegetação instalada é quase sem

pre a caatinga hiPerxerófila.

O perfil GBA 3 é representativo dos regossolos do Nor

deste e SeuS resultados analíticos encontram-se no Quadro L2 e

Figura 47.

a) Análise morfológica

2.1.2 Podzól¡co Vermelho

l; GAL 2 e GAL

elos

Amareìo entrofico de Ala-

-L24-

erf is GBA ì

GAL 6

Esta classe comPreende

ciados, Por vezes com cascalhos

de que varia de alguns metros e

forme o locaI.

De maneira geral, estes solos apresentam seqtlência de

solos com Perfis
ou cascalhentos,
até mesmo dezenas

pouco dj-f eren
com profundida
de metros con-
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horizontes A, C.

O horizonte A é pouco humífero, bruno-amarelado claro
(10 yR 6/4) a cinzento-brunado-claro (2,5 yR 6/2) arenoso, com
estrutura fragmentar pouco nítida e espessura variáve1 entre I0
e 50 cm.

O horizonte C é bastante espesso, bege c1aro, argilo-
-arenoso e com estrutura fragmentar pouco nÍtida. Este horizon
te (c1) está assentado sobre uma fina camada de arena granÍtica
rc) coesa, onde se pode identificar os minerais primários e a

estrutura da rocha.

b) enãlise fisica, química e físico-química

Estes sofos apresentam aproximadamente 5? de cascalho
na superfÍcie e até 2Os" em profundidade (Figura 46).

À terra fina (< 2 mm) é constituÍda de aproximadamen-
te 80? de areia. Este teor diminui um pouco em profundidade
(65å). O teor de argila é reduzido em todo o solo; o horizonte
A possui aproximadamente 5t; horizonte Ct o valor aumenta um

pouco e pode atingir 202 no horizonte C2. A quantidade em sil
te é praticamente constante em todo o perfil (10-15%), inclusi
ve no CZ (Figura 46).

O valor pH é quase sempre superior a 6 em todo o per
fil, podendo ser então considerados como solos pouco ácidos.

A soma de bases é de 1,5 a 2 Eq mg/I00 g de solo até
2 metros de profundidade aumentando nos níveis de concentração
de argila para 5,5 Eq mg/100 g de solo.

A capacidade de troca de cátions é de 2 a 4 Eq mg/L00 g
de solo nos horizontes de pouca argila e passa a mais de 7 Eg mg/

/L00 g de solo nos níveis mais argil-osos.

O índice de saturaçãc em bases (VU ) é de 55 a 60? deg
de a superfície até ao nivel de acumulação de argila, passando
depois a mai-s de 60e<, sendo, portanto, solos consj-derados como

saturados em bases.
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e nitrogê

Figura 46 - Distribuição dos varores de cascalho(z), argira (å),
pH, S (Eq mg/L)}q solo) , CTC (Eq mg/L}}g solo) e V% do
perfil típico (GBA 3) dos Regossolos ãesenvolvidos
sobre granito nos clima semi- árido e quente do Bra-
sil (Estado da Bahia)
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c) Análise mineralógica

Os difratogramas das amostras destes solos indicam a

grande intensidade dos picos referentes ã mica, chegand.o, em'al-
guns níveis, a aproximar do valor da j-ntensidade do pico da cao
Ilnita (Figura 41) .

A

e

fração argila
eventualmente

destes solos é constituída de caolini
montmorilonita.
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Figura 47 Difratogramas de fração argila de amostras do per
fiI l:ípico (cBA 3) dos Regossolos desenvolvidos
sobre granito em cl-ima seni-arido e quente (Esta-
do da Bahia) .Ca=caolinita;Mi=mica;Qu=quartzo. f"lt=
montmorilonita

GBA 33
140 cm

GBA 34
205 cm
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A fração cascalho ê constituÍda de aproximadamente TOso

de quartzo e 30? de feldspatos em vias de alteração.

Esta classe pertence aos solos
dromórficos com seqtlência de horizontes
estão situados na parte oeste do Estado
sas dos Estados de Pernambuco e Bahia.
um relevo ondul-ado, onde af loram blocos
cões. Nestas ãreas, o clima é um pouco
nal semi-ãrido e quente. A pluviosidade
cia destes solos é de 750 mm anuais com

temperatura médi-a anual de 24 a 25o C.

volve-se uma caatinga hipoxerófila.

2.1.2 - Podzól icos Vermelho Amarelo Eutróf ico de Alaqoas

O perfil GAL 3 é representativo destes solos e seus da
dos analíticos encontram-se no Quadro 13 e Figura 49.

a) Análise morfolõgica

O horizonte A é bruno (7,5 YR 5/4) arenoso, estrutura
poliédrica muito pouco nÍtida e espessura variáve1 entre 10 e 30

cm.

O horizonte B é bruno-avermelhado (5 yR 5/4) a vermelho
(2,5 yR 4/8) , cascalhento, estrutura poliédrica pouco nÍtida e

espessura variáve1 entre 50 e 80 cm.

O horizonte C, quase sempre apresenta cores variegadas
com predominância do amarelo. Este horizonterpossui um nível Ct
de aproxi-madamente I a 2 m de espessura, friãvel, com minerais
bastante alterados e de difÍcil reconhecimento de suas formas; e

outro níveL CZ, mais raso e com minerais primãrios facilmente iden

ficáveis que corresponde ã arena.

b) Anãlise física, química e físico-química

Ir,lais da metade (50-702) dos constitui-ntes granulométri

com B textural não hi
Ä, Bt a C. Estes sol_os

de Alagoas entre as divi
Ocupam ãreas elevadas de

de rochas e alquns mata
diferente do clima regio
nos locais de ocorrên

3 a 4 meses de seca, e a

Nestas condições desen
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cos dos horizontes do solo, é constituida de uma fração grossei-
ra. O restante que corresponde à terra fina (<2 mm) é compcsto

de pequenas quantidades de argila e silte. No horizonte A o teor

de argila é I a I0?, no B raramente ultrapassa 202 e no horizon-
te C é inferior a I0%. O teor de silte é maior que o de argj-Ia
nos horizontes A e B (25 a 50%); no horizonte C os teores de ar-
gila são praticamente iguais.

Os horizontes A e B do solo são pouco ácidos (pH 5,6 a

615) e o horizonte C é praticamente neutro (pH 6,7).

O horizonte A, possui soma de bases trocáveis entre 4

e 7 Eq mg/100 g de solo, capacidade de troca de caÉ.ion entre 6

e 10 Eq mg/100 g de solo e apresenta-se saturado em bases trocá
veis (V = 60 a 702) (Figura 48) .

O horizonte B possui os mesmos valores de S, CTC e V?

apresentados no horizonte A.

O horizonte C é mais saturado em bases (V = 803) que os

precedentes.

Devido ao elevado índice de saturação em bases em tc
dos os horizontes estes solos podem ser considerados como Eutró-
ficos.

c) enálise mineralógi-ca

Na fração argila destes solos, encontram-se juntos cao

linita, montmorilonita e mica (ilita) (Figura 49) -

No hori zonte C existe caolinita e montmorifonita e pou

ca mica.

Na transição entre o horizonte C e o B, a montmoriloni

ta está presente em pequenas quantidades e no B, ela está ausen

te. Neste horizonte, permanece a caolinita e um pouco de mica.

Nos horizontes A e B a mica está mais bem distribuída na fração

silte.
A fração grosseira (t 2 mm) do horizonte A destes so

los é constituída exclusivamente de seixos de quartzo e quartzi-
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Figura 48 Distribuição dos val-ores de cascalho (?) ,argila(?) ,pI,S (Eq

mgllggg =óto),CTC(Eq mglI00g solo) e VA do perfil típico
(éeC ai dos solos podzólicos Vermelho amarel-o eutrófico,
desenvolvj-do sobre granito no clima semi árido quente do
BrasiI (Estado de Alagoas)
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to desarestados. O horizonte B possui blocos de quartzo de me

nor dimensão, juntamente com poucos minerais de feldspato pulve-

rulentos. No horizonte B os feldspatos encontram-se mais coesos

e em proporções maiores que o quartzo.

v"l
60 70

2.1 .3 - Sol os Câmb i cos de Al agoas

No município de .Á,gua Branca, situado a oeste do Estado

de Alagoas, existe uma área de aproximadamente 5 km de raio, me

peada pela Divisão de Pesquisa Pedológica (LEVANTAMENTO EXPLORA-

TóRIO DOS SOLOS DO ESTADO DE ALAGOAS, ]-g72), como Solos Câmbicos.

Estes solos ocupam superfícies mais elevadas de um con

junto de serras que constitui um grande e isolado maciço resi
.dual em plena área pediplanada da região do sertão. Em conse

t¿l
F-
¿o
Nq
o
_t
A

80
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GAL )6Mg/SaL.
140 cm
ARENA

fração argila de amostras do perfil
podzólicos Vermelho amarelo Eutropi
sobre granito ern clima semi-arido e
Alagoas ) . Ca=rlaolinita; Mi=mica; Mt
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qtlênciar Dâ serra, a pluviosidade torna-se mais elevada atingin
do 1.000 a L.200 mm e tem um período seco menos prolongado que o

resto da região. A vegetação torna-se mais exuberante, consti
tuindo-se, mesmo, numa floresta subcaducifóIia. O relevo varia
de ondulado a montanhoso.

Na estrada que liga I'{ata Grande a Á.gua Branca, a apro

ximadamente I km desta última cidade, descreveu-se e coletou-se
o perfil GAL 7 que representava uma categoria de sofos sob as

condições particularesrjá mencionadas dentro da região semj--ãri-

da. Seus resultados analíticos encontram-se no Quadro 14 e Figu

ra 51.

a) Análise morfológica

Esta categoria de solos apresenta seqtlência de horizon

tes A, (B) e c, com a profundidade do A + (B) de aproximadamente

2 metros.

O horj-zonte A é geralmente erodido. Quando presente

possui aproximadamente 10 cm de profundidade, de cor vermelho-ama

relada (S yR 5/6) , textura areno-argilosa, estrutura subangular

média.

O horizonte g é bem desenvolvido e possui aproximada-

mente 200 cm de espessura. À cor varia do vermelho-amarelado
(5 YR 5/6) a vermelho (2,5 YR 4/8), a textura é areno-argilosa a

argilo-arenosa e a estrutura é subangular média. Nota-se, em to
do o perfil, elevada quantidade de pequenos poros'

O horizonte C é mosqueado com predominância de cores

amarelo-escurasronde se nota a estrutura da rocha.

Em toda a extensão do perfil, nota-se a presença de pe

quenos elementos de I a 2 mm de comprimento, mais ou menos pul-
verulentos e que constituem feldspatos homogeneamente distribuÍ-
dos na massa do solo
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b) anãlise fÍsica, química e mineralógica

Em relação aos demais solos derivados do granito da re
gião Nordeste do Brasil, estes solos apresentam elevado teor da

fração argila; no horizonte A, estes solos possuem aproximadamen

te zjeo de argila aumentando para 40? no horizonte B. O teor de

cascalho é inferior a lå em todo o perfil e a fração silte varia
de 25 a 30?.

Os horizontes A e B do solo são ácidos (pH 5,5 a 5å),
com soma de bases variáveis entre 5,5 e 6 Eq mg/100 g de solo
e capacidade de troca de cátions entre I e 9,5 Eq mg/I00 g de so

Io. Os perfis possuem indice de saturação em bases superiores a

60Z, podendo ser então considerados como solos saturados (Figura

s0).

A mineralogia da fração argila dos solos câmbicos de

Alagoas é muito semelhante àquela dos Solos PodzóIicos de Alagoas
(Figura 51).

CÁSCÁ¿HO ARGILA
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Figura 50 Distribuição dos
(Eq mg'l]009 solo)
pico (Gar, 7) dos
nito na região de
tado de Alagoas)

valores de cascalho (?) ,argila
,CTC(Eq mgll009 solo) e VU do
solos Câmbicos desenvolvidos
clima semi árido e quente do
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Na região nordeste do Brasil, onde o clima regional é

semi-árido quente, e a vegetação tipo caatinga, reconhecem-Se

três categorias principais de solos sobre granito: os regos

so1os, os podzóIicos e os cambissolos'

2.2.1 - Característ¡cas Princ¡

os regossolos, sãc solos pouco diferenciados, pouco

ácidos, com muitaareia e pouca argila em superfície, mas com

concentração desta última em profundidade e ' medianamente satu

rados. possuem caolinita e mica na fração arglla, e pouca ver

mi-culita. A espessura destes solos depende do local mas normal

mente possuem 2 a 3 metros.

Os Podzólicos Vermelho AmareIo, apresentam horizontes

bem diferenciados, arenosos a cascalhentos, muito pouco ácidos

e saturados. Possuem caolinita e montmorilonita como minerais

secundários mais abundantes, além de apresentar um pouco de ver

miculita e mica.

oscambissolos,sãoareno-argilososecompoucocas
calho ácidos, saturados e mais avermelhados. A mineralogia

da fração fina é semel-hante aos podzólicos Vermelho Amarelo'Qua

se sempre apresentam horizonte A erodido'

2.2 - DISCUSSÃO DOS RTSULTADOS

-135-

osregossolossobregranito,estãoassociadosàsre
giões mais secas do nordeste '

Admite-se que estas áreas sofreram ação de climas mais

úmidos no Terciário, com intensa desagregação física e decompo

sição química da rocha (MOREIRÀ, L977) '

À redistribuição dos materiais formados deu-se em cli

ma semi-ãrido mais marcante que o atual, porém com violentos

2.2.2 - Gênese dos sol os
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aguaceiros.

Nestas condições, o guartzo grossej-ro que estava na ro
cha, e que constitui a fração areia, permaneceu no local. As

frações finas, argila e si1te, constituídas de caolinita e ilita,
foram parte el-j-minadas lateralmente e parte arrastadas em profun
didade. O solo formado, toma o aspecto de uma espessa camada de

areia porosa com pouca argila em superfície, e uma concentração
das frações finas em profundidade.

A camada superfi-cial- arenosa é pouco consistente e po-

de sofrer a ação oos processos erosi-vos.

O resultado é a formação de um relevo suave, ondulado

entre "incelbergs" nus de granito, pouco alterado-

A espessura do solo está relacionada com a profundida
de da rocha. Em l-ocais próximos aos "inselbergs", os solos são

rasos e estão assentados sobre fina camada de arena. Longe dos

"inselbergs", a rocha fresca pOde estar muitO profunda e, assim,

a espessura do solo é bastante grande.

Sobre estes solos arenosos e situados em cli-ma semi-

-árido atual- instalou-se uma vegetação rala, tÍpica do Nordeste

denominada caatinga hipoxerófiIa. Esta vegetação contribui mu1

tO pouco na taxa de "humus" do solo e na forrnação de um outrO ti
po de estrutura dos horizontes superficiais, porque a quantidade

de folhas que se acumulam são rapidamente mineralizadas nas con

dições cl j-máticas atuais.

As bases trocáveis são pouco arrastadas nesta situação
climática. Elas permanecem ncs sclos e conferem boa saturação e

pequena acidez.

Os podzólicos Vernrelho Amarelo eutrópico estão associa

dos a áreas de relevo elevado do nordeste, onde a pluviosidade é

um pouco mais elevada e sob vegetação de caatinga hipoxerófiIa.

O estudo dos minerais primários r,ostrou que o feldspa

to se altera em caolinita e em uma fase micácea; a biotita alte-
ra-se somente em caol-inita.
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Contudo o estudo da fração argila mostrou além da cao

linita e mica j-mportantes quantidades de montmorilonitas nas ca

madas mais profundas deste solo.

Esta montmorilonita que não aparece no interior dos

minerais primários em vias de alteração mas que está presente na

fração argila só pode ser originária da recombinação de íons em

solução. Segundo TARDY (1969) o clima semi-árido é propício ao

desenvolvimento de montomorilonita a partir de íons em solução.

Contudo, nos horizontes A e B' onde as condições hi
droliticas são mais acentuadas, a montmorilonita desaparece com

pletamente do perfil. A caolinita e ilita são os principais ar
gilo-minerais nestes nÍveis. A mica encontra-se bastante fratu
rada e concentrada na fração silte, sem transformações visíveis.
A vermiculita presente nos horizontes A e B dos solos parece es

tar ligada ã mica finamente dividida e presente na fração argi-
Ia.

Os cambissolos ocupam aS posições mais elevadas do re
Ievo granítico da região nordeste. Nestas áreas a pluviosidade
pode atingir I.000 a L.200 mm anuais e a vegetação é mui-to mais

exuberante, chegando mesmo a se constituj-r em floresta subcadu

c.l- toIra.

Os solos que se desenvolvem neste relevo montanhoso,

foram fortemente erodidos antes do estabelecimento da vegetação

atual. Em conseqtlência, o horizonte Aquase sempre estã ausente.

A erosão expõe o horizonte B que é rico em minerais secundãrios

em vias de aiteração.

A evolução dos minerais de argila se faz de maneira

muito semelhante aos Solos Podzólicos Vermelho Amarelo eutrófi-
co. A montmoril-onita se forma em profundidade por recombinação

de íons, mas está ausente no horizonte B. A caolinita aparece

Sempre, desde os primeiros estãdios de alteração da rocha até a

superficie do solo, €il quantidades relativas, superiores aos de

mais argilo-minerais.

As condições hidrolíticas atuantes na área de ocorrên
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cia destes solos, são suficientemente importantes para ferrugini
zar as micas. O ferro liberado do retículo cristalino da antiga

mica é colocado em solução e colore de vermelho todos os horizon

tes do so1o.

Nestas condições mais úmidas, a vegetação é mais exube

rante e fornece importantes quantidades de matãria orgânica ao

solo.

A grande quantidade de bases liberadas
primários existentes em toda a extensão do solo e

superficial promovida pela matéria orgânica são os

cipais da elevada saturação apresentada por estes

3 - SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE GRANITOS NA REGIÃO DE CLIMA SUBQUEN

TE SUBÚMIDO (ESTADO DE SÃO PAULO)

o trabalho de LEVANTAI"IENTO E RECONHECIMENTO DOS SOLOS

Do ESTADo DE SÃo PAULO (1960), mostrou que sobre os granitos des

te Estado desenvolveu-se um tipo especial de solo, classificado
de podzolizados com cascalho. São solos praticamente homogêneos

quanto ao aspecto morfológico, químico e mineralógico.

Segundo o LEVANTAMENTO E RECONHECII{ENTO DOS SOLOS DO

ESTADO DE SÃO PAULO (1960), estes estão distribuidos em três

áreasrconforme mostra a Figura 52'

Os solos sobre granito analisados nesta situação cli
mática, situam-se na parte centro-feste do Estado de São Paulo,

logo abaixo do Trópico de Capricórnio, estendendo-se entre os

paralelos d.e 23o]8, a 230;*2'S e os meridianos 47016' e 47009'V'l

(Figura 53).

pelos minerais
a ressaturação
fatores prin

perfis.



Figura 52 Mapa esquemâtico
no Estado de São
do Estado de São

s0105 PODZOLIZADOS
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mostrando a localização dos Solos
Paulo, segundo o Levantamento de
Paulo, (I960).
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Os solos coletados na região de clima subquente e suÞ

úmiao são derivados do maciço granítico de ltu. De acordo com

o LEVANTAMENTo E RECoNHECIMENTO DOS SOLOS DO ESTADO DE SÃO PAU

LO (f960) podem ser denominados de Solos Podzolizados com casca

tho.

Tais solos mereceram por parte de diversos autores res

tudos pormenorizados, de forma que aqui se inclui tão somente

breve revisão dos trabathos anteriores de MELFI, )-967 MELFI e

CERRI (Lg14) , CERRI Q974) e QUEIRoZ NETO (f 975) '

área amostrada
e subúmi-do no

3 . I - APRESENTAÇÃ0 Dos RESU LTAD0S

sob influência do
Estado de São Paulo



Estes solos estão situados no domínio da vegetação de

Floresta subtropical subcaducifólia e em locais onde a temperatu
ra média anual é de 21o C e I.2OO mm de pluviosidade anual, com

seis meses de baixa pluviosidade. Esta área, Iocaliza-Se na por

ção do Planalto Atlântico, denominada de Serraria de São Roque,

(ALMEIDA, 1964) , próximo ao contato com a depressão periférica.

Os perfis desenvolvem-se numa attitude de 600 a 800 me

tros, €ft relevo bastante acinzenLado, com vertentes de 300 a 500

metros de comprimento e declividade superior a 10U.

Um aspecto típico da área de ocorrência destes solos,
'e a presença generalizada de matacões, principalmente nas verten
tes. Como tambérn observou I{ODENESI (L97 4) , os matacões ocorrelrr

em menor intensidade nos interflúvios e mais raramente ainda nos

va1es. Sua orientação reflete a direção preferencial dos dia
clasamentos (NW/SE).

por apresentar características morfológica, física,qui
mica e mineralógica semelhantes aos demais, o perfil GSP 3 foi
considerado típico e representativo dos Solos Podzolizados com

Cascallro 1ec) desta região. Os resultados analÍticos estão apre

sentados no Quadro t5 e Figura 55.

a) AnáIise morfológica

São solos que apresentam seqtlência de horizontes A,B,C,

facilmente separãveis tanto pela cor como pela textura. A tran
sição é clara entre os horizontes A e B e gradual entre B e C.

Apresentam cascallros de 2 a 5 mm de diâmetro distribuidos por to
do o perfil.

O horizonte A é cinzento escuro (5 YR 4/L) a bruno es

curo (5 yn 3/2), arenoso a areno-cascal.hento, estrutura maciça e

com espessura de 25 a 45 cm.

O horizonte B é vermelho-amarelado (5 YR 5/6), areno-

3. I . I - Sol os Podzol i zados com casca I ho
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-argiloso-cascalhento e estrutura continua a fragmentar pouco ní
tida e pode possuir 50 a 70 cm de espessura.

O horizonte C corresponde ã camada arenizada de cores
variadas mas com predominância do amarelo avermelhado (7,5 YR 6/4),
a textura é arenosa a cascalhenta, e pode ter mai-s de 10 m de es
pessura. Neste horizonte, gü€ corresponde a arenarpode-se notar
com nitidez a estrutura original da rocha. Os minerais primários
são também faci-lmente reconhecÍveis a olho nu.

b) AnáIise física, quÍmica e físj-co-química

A arena possui aproximadamente 30? de cascalhos de 2 a
5 mm, distribuídos por todo o perfil de alteração, porém nos ho

rizontes A e B do solo a concentração passa a 40? e até mesmo 508

(rigura 54). A análise granulométrica da fração menor que 2 mm,

mostrou que a areia grossa e fj-na ocupa aproximadamente 503 dos

horizontes A e B e mais de 7OZ do horizonte C. A fração menor

que 2 mm do horizonte A possuj- aproxi-madamente 20e" de argi-la, a

do B 30 a 40? e, no horizonte C a argila nunca é superior a 103

(Figura 54). O teor em silte (2-50 é praticamente constante
( 15å) nestes solos.

São solos pobres em nratéria orgânica ( < 2z) ¡ a relação
E/N passa de l0 no horj-zonte A para 6 no horizonte B.

OshorizontasA e B são ácid.os (pH 4,4 a 4,8) e mais áci
dos que o horizonte C (pH 4,7 a 5,4). A saturação em bases é me

nor que 40? em todo o solo. Os horizontes A e B apresentam-se

mais dessaturados que o horizonte C. Na arena, a soma de bases

é muito pequena (1 Eq mg/100 g solo). No soIo, a soma de bases

trocãveis é de 2 Eq mgl100 g de solo ho horizonte B e 2,5 Eq mg/

/LOO g solo no horizonte A. A capacidade de troca de cátions é

de 4 Eq mg/100 g de solo na arena' e se eleva para 7 Eq mg/100 g

de so1o, nos horizontes A e B.
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Figura 54 Distribuição dos valores de cascalho(?),argiIa(?),PH,
S(Eq mgl1009 solo),CTc(Eq mglf009 solo) e VU do perfil
típico (GSP 3) dos solos podzó1Íco com cascalho desen-
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c) anáIise mineralógica

Estes solos apresentam mica, gibbsita e minerais do

caolinita, na fração argila (pigura 55).

Com relação aos minerais do grupo da caolinita reco

a haloisita, metahaloisita, caolinita e "Fire clay"'
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GSP 3I
cm solc)

GSP 33

70 cm
solo

Figura 55 Difratogramas da fração argila de amostras do perfil
tÍpico (GSP 3) dos Podzólicos com cascalho desenvol-
vidos sobre granito em clima subquente e subúmido (Ss
tado de São paulo). ç1=gibbsita; NIi=mica

GSP 35
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ARENA

GSP 36
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A identificação destes minerais é usualmente feita pelo reconhe

cimento de suas formas ao microscópì-o eletrônico (SIEFERMANN'

Lg73; SIEFFERT & WEY, L972¡ SOUSA SANTOS & PIIVIENTEL' 197r).

Nos solos estudados, os tubos de grande porte por ve

zes úmidos e relativamente curtos representam aS haloisitas, ao

passo que tubos isolados e compridos caracterizam as metahaloi-

sitas. A caolinita apresenta-se em forma de hexãgonos $ais ou

menos regulares e cle tamanho variãvel. O "fire clay" que é uma

caolinita desordenada no eixo b (MILLOT,L964) , apresenta-se ent

forma de plaquetas hexagonais freqtlentemente inferiores a 0,1u'

A partir dos dados da análise térmica ponderal feitos
na terra fina vimos que existe aproximadamente 30% de caolj-nita

no horizonte B destes solos, 15å no horizonte A e 202 no horizon

te C.

A gibbsita estã presente desde os primei-ros estãdios

da alteração da rocha, até a superfície do solo' mas sempre em

quantidades reduzidas (1 a 3Z), sendo que a nraior concentração

é registrada no horizonte B.

A mica (ilita), a exemplo da gibbsita' também ocorre

em pequenas quantidades nestes solos, e estão levemente concen

tradas no hori-zonte B.

A fração grosseira destes solos (areia e cascalho)

composta de quartzo, feldspatos e mica'

oquartzoencontra-SeconcentradonohorizonteA'Per
fazendo mais de 602 da massa total deste horizonte, e 402 dos

horizontes E e C-

Os feldspatos potássicos (ortoclásio e microclínio) en

contram-se eni diversos graus de friabilidade em quantidades que

variam clesde 15% na superfície do solo até pouco mais de 30? na

arena.



Ogranitodegranulaçãogrosseiradeltu'quandosub
inetido aos processos intempéricos,sofre intensa desagregação fi

sica cujo resultado é a formação de uma arena. Nesta arena' oS

minerais primários estão isolados uns dos outros e a quantidade

de mineraj-s secundários (caolinita e gibbsita) é muito reduzida'

Érportanto,sobre este tipo de material espesso e bas

tante desagregado com minerais primãrios pouco alterados ' e com

peqr¡enasquantidadesdecaolinitaegibbsita,gu€sedesenvol
vem os solos Podzolizados com cascalho. com o decorrer dos pro

cessos intempéricos, os feldspatos são parcialmente decompostos

e formam uma massa argilosa com bastante cascalho de quartzo'

O cãIculo da marcha anual da água disponível, segundo

RANZANI (1970), mostrou que a água escoa muito facilmente no in

terlor deste tipo de solo CERRI (1974). Este rápido escoamen

to está ligado à grande porosidade que se forma entre os g'rãos

de quartzo, e isto é responsãvel pela peqì.rena retenção de um!

dade deste solo, mesmo após um período chuvoso. Disso resulta

que o tempo de contato solução mineral, não é suficiente para

provocar uma alteração profunda dos minerais '

o relevo bastante movimentado, no qual estão inseri

dos estes so1os, igualmente contribuem para a imediata saida de

água do interior dos Perfis '

ApequenaquantidadedeargilaformadanosníveisSu
peri-ores do perfil é arrastada pelas águas de drenagiem, Por en

tre aS fendas e Se distribuem nos níveis mais inferiores (hori

zonte B) que também são permeáveis'

Dessaforma,ossolosPodzolizadoscomcascalho,são
sempre rasos, com pouca argiia e demonstrando pequena evolução'

AremoçãodeargiladohorizonteAeacumulaçãonoB,
promove uma concentração residual de quartzo na parte superfi-

3.3. I - Gênese dos Sol os Podzol i zados com Casca I ho

3 .2 - DI SCUSSÃO DOS RESULTADOS

-146-



-L47-

cial do solo. Este horizonte se torna poroso, fácil ã penetra-

ção da ãgua da chuva-

Acontínuaaçãodaságuasdedrenagem'removeaSba
Ses trocáveis formadas para fora do perfil, tornando os solos

dessaturados e ácidos devido ã concentração de H* e Al+++' e es

se mero e propício para a formação de caolinita e gibbsita'

A matéria orgânica, contribuj- muito pouco no desenvol

vimento do perfil. Nas condições de boa aeração destes solos

e sob as conoições climáticas propicias da região, a matêria or

gãnica é intensamente mineralizada e desaparece rapidamente do

perfil. Contudo , o CO, formado, pode ser dissolvido na solução

de solo, caminhar em profundidade, e atuar como agente agressi

vo junto aos minerais primários da arena'

Por fim, não se pode esquecer que é particularmente a

textura grosseira da rocha que orienta a formação dos Solos Pod

zoLLzados com cascalho.

Porém,oprocessogenéticodestesSolos,estãmuito
mais ligado ã textura grosseira imprimida pelos cristais de

quartzo, do que, propriamente, pelos outros mj-nerais da rocha'

oscristaisdequartzopermanecemcomoumamassaine!
te no perfil de solo, porque são praticamente inalterados pelos

processos h-ì-droIíticos. A distribuição e arranjo desses grãos

de guartzo, constituem o "esqueleto" do solo. ESte "esqueleto"'

é preenchido pela argila derivada dos minerais menos resistentes '
tais como feldspatos e mica. Parte da argila migra em profundi

dade ou mesmo sai do perfil, mas o cascalho quartzoso permanece'

4 - SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE GRANITO }JA REGIÃO DE CLTMA SUBTRO

PICAL ÚUTNO DE ALTITUDE (ESTADOS ÐO PARAIqÃ E SÃO PAULO)

Estes solos ocorrem em

5lo de longitude oeste em áreas

da Serra de ParanaPiacaba'

latitudes de 23

de I.000 a I. 200

a

m

27os e 47 a

de altitude
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A pluviosidade nestes l-ocais é de 1.400 a 1.500 mm

anuais, com chuvas bem distribuídas por todo o ano, sem estação

seca.

A Figura 56 mostra a locali zação dos perfis coletados
nesta região climática e o Quadro t6 complementa os detalhes per

tinentes.
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QUADRO 16

LOCALTZAçÃO E CLASSTFTCAçÃO DOS PERFTS DE

GIÃO DE CLIMA SUBTROPICAL ÚMIDO

PERFIL

GSP 6

GSP 7

GSP 8

LOCALTZAçÃO

Ao lado do marco do km 16 da
Rodovia Guapiara-Ribeirão
Branco

Na Rodovia Apiaí-nibeirão
Branco a 37 km de Apiaí

Rodovia que liga Eldorado
a Jacupiranga, a 5 km de
Eldorado

Rodovia apiaÍ-nibeira en
tre os quitômetros I0 õ
11

liia estrada Apiaí-nibeirão
Branco, a 36 km de Apiaí

Rodovia antiga que liga Pa
ranaguá à sn-r16, a 40 km
do entroncamento

Rodovia Curitiba-Piraí do
SuI a 17 km de Bateias

GSP 9

GPR I

GPR 2

SOLOS COLETADOS EI\,l RE-

DE ALTITUDE

CLASSIFTCAçÃO

Podzólico Vermelho
Amarel-o

PodzóIico Vermelho
Amarelo

PodzóIico Vernrelho
Amarelo com forte
gradiente textural

Pod.zó1ico vermelho
Amarelo com forte
gradiente textural

Latossolo Intergra
de para Podzótico-

Latossolo fntergra
de para Podzólico-

Latossolo Intergra
de para PodzóIico-
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GPR 3

De acordo com a Comissão de Solos

sas Pedológicas (Ministério da Aqricultura)
nesta região climática podem ser agrupados

4. I - APRESENTAÇÃ0 D0S RESULTAD0S

4.1.1 - Solos Podzólicos Vermeìho Amarelo

\.1.2

pelos perf is GSP 6 e GSP 7

do Centro de Pesqui
os perfis coletados

da seguinte maneira:

erf is GPR ì

a ra Podzó I i co reDresen-



-r5 0-

Juntamente com os dois grupos de solos citad.os acima,

desenvolve-Se um outro, o dos podzóIicos Vermelho Amarelo com

forte gradiente textural. Este grupo ocorre em uma área muito
restrita da Serra de Paranapiacaba. Desta forma, os resultados
analíticos dos perfis coletados não serão aqui apresentados de

vido ã pequena representatibilidade que eles ocupam na paisagem.

A seguir são apresentados e discutidos os resultados
analíticos dos solos (Quadro L7) de maior ocorrência na área:

Solos podzóIicos Vermelho Amarelo e Latossolos Intergrade para
podzólico. Estes solos representam a pedogênese sobre granito
em clima subtropical úmido.

4.1.1 - Solos Podzólicos Vermeìho Amareìo

Estes sclos localizam-Se sob altitude de aproximada

mente 1.000 m em áreas de floresta subtropical subcaducifólia e

relevo ondulado com vertentes convexas de 300 a 500 metros de

extensão e 5? de declividade, nas quais afloram esparsos mata

cões de I a 2 metros de diâmetro. São derivados do granito do

Complexo três Córregos. Esta rocha é equigranular média e cons

tituída de grãos de quartzo pequeno (0,5 a I mm) e abundantes

cristais de ortoclásio e plagioclãsio de tamanho maior. A mica

(biotita) tambérn é abundante.

O perfil GSP 7 t.ípico para esta categoria de solo, eg

tá descrito e analisado no Quadro L1 e Figura 60-

As Figuras 57 e 58 mostram o perfil típico e corte es

quemãtico destes solos.

a) Análise morfotógica

Estes solos apresentam seqtlência de horizontes A, B e

diferenciados, tanto peta cor como pela textura e estrutu

O horizonte A é bruno-avermelhado-escuro 5 yR 4/2, a

forte (7,5 YR 5/6) , argilo-arenoso a areno-argiloso, €s

C bem

ra.

bruno
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Figura 57 - Perfil tipico dos solos Podzólicos Vermelho amarelo
(GSP 9) desenvolvidos sobre granito em clima subtro
pical úmido de altitude

Al

A!

Fig. 57

Figura 58 - Corte esquematico do perfil tipico (cSP 7).
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trutura nítida grumosa média, e espessura de aproximadamente 40

cm.

O horizonte B é vermelho (2,5 YR 4/8), argiloso, fríâ
vel, estrutura poliêdrica pouco nitida com revestimento de argi
Ia, podendo possuir 150 cm de espessura.

O horizonte C, constitui a parte alterada do granito,
com numerosos feldspatos brancos pulverulentos com aparecimento
de biotita alterada a partir de 250 cm de profundidade. A ter
ra fina é vermel-ha (2r5 YR 6/8) e apresenta manchas extensas,ar
gilosa, muito friável e aparentemente com estrutura da rocha sub

jacente.

b) Análise fÍsica, química e fÍsico-química

Estes solos, possuem pouco cascalho (<15"6) em todo o

perfil. A fração argila é elevada nos horizontes A e B (50-60%)

com exceção dos primeiros 20 cm onde se registram valores entre
30 e 402¡ o horizonte C possui menos de 202 de argila.

A quantidade de silte (5-50 ) decresce progressivamen
te dentro do horizonte A (20 a 83) e aumenLa, também progressi-
vamente, dentro do B (13-30*), e atinge 35U no horizonte C. O

teor de areia é de 402 no horizonte A, 30å no B e 402 no hori
zonte C (Figura 59).

São solos que possuem horizonte A pouco ácido (pH 6),
elevada soma de bases trocáveis (4-I4 Eq mg/100 g de solo) sen

do o cãlcio o cátion mais importante, e alta saturação em bases

(V = 50-809) .

O horizonte B é ácido (pH 4,5) , com pequena soma de

bases trocávei-s e o índice r1e saturação de bases assume valores
médios (40-50?).

O horizonte C, possui caracteristicas químicas e físi
cas, semelhantes às do horizonte B.
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c) anál-ise mi-neralógica

A fração argila destes solos,
pequenas proporções de gibbsitanita

60).

A intensidade dos picos da caolinita e gibbsita aumen

tam da rocha alterada para o solo. A vermiculita está mais con

centrada na parte superficial do perfil.

A mica presente na rocha alterada, desaparece rapida
mente no horizonte C.

\.1.2 - Latossol"t tnt"tgt"d" p"." P

Estes solos localizam-se em ãreas de relevo pouco on

dulado e vegetação subtropical, subcaducifólia da Serra de Para

napiacaba, onde a temperatura média anual é de f6 a I8o C e a

pluviosidade entre 1.400 e 1.500 mm anuais bem distribuídos e

sem estação seca. Desenvolvem-se sobre o granito do Complexo

Três Córregos.

O perfil GPR I é representativo dos sofos desta área

e Seus dados analiticos encontram-se nos Quadros l8 e 19 e Figu

ra 64.

a) Análise morfológica

São solos profundos com seqtlência nitida de horizontes
ArBeC.

O horizonte A é bruno-escuro (7 ,5 YR 5/4),espesso (45

a tl0 cm), areno-argiloso e com estrutura fragmentar grumosa.Se

gundo os critérios da Comissão de Solo pode ser considerado co

mo um A proeminente. Acima deste horj-zonte, existe uma liteira

constituída de restos de vegetais que podem ser reconhecíveis e

que forma uma camada de aproximadamente 2 cm de espessura.

O horizonte g é bruno-avermelhado (S yR 5/4) a bruno-

-amarelado, argiloso a argilo-arenoso, estrutura cOntínua em pe

é

e

constituída de caoli
vermiculita (Figura

-r54-
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L4,24F,
Ve

GSP 73
50 cm

SOLO

Figura 60 Difratogramas da fração argila de amostras do per
fit típico (GSP 7) dos podzólicos Vermelho amarelo
desenvoh¡idos sobre granito em clima sub-tropical
úmido d.e altitude(Estado cle São Paulo) .Ca=caolini
ta; 6þ=gibbsita; l4i=mica.

GSP 77
165 cm

ARENA

9,8r R GSP 78
220 cm

ROCIIA AL-
TERADA
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daços muito friáveis, angulosos, com bastante poros e espessura

de 60 a 80 cm. Ãs vezes, este horizonte apresenta faces brilhan
tes pouco nítidas

No topo do horizonte C, isto é, depois de 2 metros de

profundidade, aparecem minerais primários bastante pulverulentos;
a estrutura é contínua e a porosidade é elevada. Rapidamente d:e

ga-se a uma arena no interiOr da qual podem ser observados al
guns blocos de rocha pouco alterados e avermelhados.

Figura 6l - PerfiI t.Ípico dos Latossolos Intergrade para podzóIi

co (GPR 1) desenvolvidos sobre granito em clima sub-

tropical úmido de altitude (Estado do paranâ).

liteiro

7,5 YR 4/4

r20

r0 YR 4/4

7,5 YR 3/2

5 YR 4/8
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b)enãIi-sefísica,químicaefísico-química

Apresentam pouco cascalho (<52) em todo o perfil, in

clusive na arena granítica. O teor em argila é de aproximadamen

te 358 no horizonte A, 452 no horizonte B e inferior a 302 no ho

rizonte C e a fração areia é praticamente constante ( 45?)' Co

mo se pode notar (Figura 62) a variação textural é muito pouco

nítida no perfil.

Naliteira,omeioéácido(pH5)'comelevadosteo
res de cálcio trocável (8 Eq mg,/100 g de solo) e magnésio(I4 Eq

mg/I00 g de solo) o que confere uma elevada soma de bases (14 Eq

mg/L00 g de solo). A grande quantidade de H* e A1+++, trocá-

veis, principalmente do primeiro, determina el-evada capacidade

de troca de cátions (36 Eg mg/100 g de solo) ' mas o meio é des

saturado (V = 38U ).

No horizonte A, o meio é mais ácido (pH 4), a soma de

bases e capacidade de troca de cátions caem bruscamente de va

ror, assumindo respectivamente 2,5 e L5'20 Eq mg/L00 g de soro,

e o índice de saturação em bases passa a 15å (Figura 62) '

osparâmetrosquímicosefísico-químicosdohorizonte
B são muito semelhantes aos do horizonte A'

o horizonte C é um pouco menos ácido (pH 4 '5) i a soma

de bases é de aproximadamente 2,5 Eq mg/100 g de solo, a capaci

dade de troca de cãtions ê a menor do perfil (5 a l0 Eq mg/1009

de solo) e a saturação em bases aumenta (V 359) '

A matéria orgânica acha-se muito bem distribuÍda por

todo o perfil. Os primeiros dois centímetros do perfil' que

correspondem a uma carnada de restos vegetais em decomposição,¡ns

suem aproximadamente 40? de matéria orgânica de relação C/N = 14'

Abaixo desta liteira, o teor em matéria orgânica é de

aproximadamente 7Z até 35 cm de prOfundidade, send,o guê, a par

tir daí, esse valor decresce progressivamente com a profundi-da

de. A um metro, existe aproximadamente L,5Z de matéria orgâni-

câ, e no contato solo-arena, 0r5? teor este não negligenciãvel'



pH S Crc v"Á

4,04,55023¿s2030 102030

e

trj
aq
o
ò
¿I
tr
oq
a_

//
./t

2
4,1,

"/)
,/)
ry

-158-

Figura 62 - Distribuição dos valores de cascalho(?),argila(?) 'PH'
s(Eq mql100q solo),cTC(Eq mgl100g solo) e v% do per-
fìl=riéi¿o icpn r)'dos sóroã Latossolos intergrad..P.
rå-pãáäalico, desenvolvidos sobre granito na regiao
subtropi-cat ümj-da de altitude do Brasit (Estado do Pa-
raná) .

tu¡-ìor!
È

Arelaçãoc/Nébaixaemtodooperfil.Atéummetro
de profundidad.e, excluindo a liteira, a relação C,/N varia de 12

a g, abaixando progressivamente para 5 até a base do horizonte

B.

O fracionamento da ntatéria orgânica (Quadro 19) mos

trou que a matéria leve está presente em pequenas quantidades

nestes solos. Menos de 1å dO carbono total corresponde a esta

fração e isto indica que a matéria orgânica está bastante humi
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ficada no solo. Nota-se, também, pelos dados do Quadro L9, que

os ácidos fúlvicos e húmicos estão em maior proporção que a hu

mina. A humina representa apenas 4OZ do carbonO tOtal no hori

zonte A e menos de 30U nos horizontes de profundidade' Isto ê

a indicação de um "humus" pouco condensado e pouco ligado ã mg

téria mineral. os ãcidos fúlvicos l-ivres representam uma fra

ção muito importante destes so1os, Pois representam 20e. do car

bono total contra 4OZ referentes aos ácidos fúlvicos e húmicos

alcalino solúveis, no horizonte A. No horizonte B as propor

ções se invertem rapidamente; os ácidos fúIvicos livres assumem

aproximadamente 50? do carbono total contra 2OZ dos ácidos fúI

vicos e húmicos alcalino solúveis '

os ãcidos fúlvicos livres s;ão considerados como os

precursores mais móveis; eles são fixados pelas argilas e se

tornam estãveis. Isto explica sua acumulação nos solos argilo

sos (VOLKOFF, L977) .

oQuadro20eFigura63mostramquenoshorizontesSu
perficiais dos Latossolos Intergrade para Podzólico, a relação

ãcido húmico/ácido fúIvico é elevada (0,4 a 0,5). Isto indica

que o "humus" existente na parte superior do perfil é rico em

ácido húmico.

Em profundidade, a relação é menor (0,2 a 0,05) e is-

to significa a presença de grandes quantidades de ãcidos fúlvi

cos nestes níveis. Como já foi mostrado por SCHINITZER & KODAI\4¡

(Lg76) são os ácidos fúlvicos os agentes mais eficientes na aI-

teração dos minerais prirnários. Estes ãcidos fúIvicos são, en

tão, agentes atuantes na evolução mineralógica e quími-ca dos

Latossolos Intergrade para podzõlico'

c) AnáIise mineralógica

A Figura 64 mostra que a

gem desde os Primeiros estágios da

um pequeno aumento de intensidade
horizontes superficiais do solo'

caolinita e a gibbsita sur

alteração da rocha. Nota-se

dos pì-cos da gibbsita nos
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QUADRO 20

uß¡"ttco/ÃcrDo rúr,vrco DE AMoSTRAS Do eERFTL GpR 1

GPR II

L2

l3A

l3B

14A

14B

15

16

ácido fúlvico
(af)

16,gl

16,84

I4,84

13,86

13,86

L2,24

8,50

5,00

ácido frúmico
(a h)

7,02

7 ,20

7 ,35

7,57

5 ,00

2,58

0,92

0 ,28

Estes minerais predominam na fração argila dos Latos
solos Intergrade para podzó1ico. No entanto, estão acompanhados

de vermiculita, interestratificado regular mica-vermiculita e

mica (Figura 64) .

A vermicutita está ausente no horizonte C, mas se in
dividualiza na base do horizonte B e permanece até o topo do Sq

l-o.

O interestratificado regular mica-vermiculita estã pre

Sente em todo o perfil, com individualização melhor, porém, Do

horizonte A. O pico a f28 referente ao interestratifj-cado é

pouco intenso em relação aos demais minerais presentes.

A fração cascalho dos horizontes A e B é constituÍda
quase que exclusivamente de quartzo. Nestes horizontes notam-

-se alguns grãos que guardam a forma interna do feldspato' mas

'são muito friáveis e alterados em caolinita, gibbsita e até em.

-16 0-

ah/ af

0 ,4L

0 ,42

0 ,49

0,54

0 ,36

o,2r

0 ,I0
0,05
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Figura 63 Distribuição dos valores das relações ácido húmico/
acido fúlvico(ah,/af ) e C/N no perfÍl cPR l.
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mica. O horizonte C apresenta teores aproximadamente iguais de
quartzo e feldspato. No interior dos cascalhos maiores é possÍ
vel reconhecer algumas pì-acas de biotita, além do feldspato e

quartzo.

4.? - DISCUSSÃO DOS RTSULTADOS

Sob o domínio do clima Subtropical
atuante sobre rochas granÍticas de granulação

\.2.1 - Características gerais dos solos estudados

Úmido de Al+-itude,
média, e vegeta-
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GPR 12
20 cm
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GPR 14
55 cm

SOLO

Fiqura 64

\

\r^L,:'*,,iå

DifratcAramas da fração argila de amostras do perfil
típico (cPR 1) dos Latossolos Intergrade para podzó-
lico desenvolv'idos sobrc granito ern clima subtropical
úmido de altitude(Estado do paraná).Ca=caolinita;Gb =
gibbsita; Mi=mica.

GPR L7
165 cm

SOLO

GPR 19
280 cm
ARENA
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ção do tipo floresta subtropical, desenvolvem-se duas grandes ca

tegorias de solo: Podzólico Vermelho Amarelo e Latossolo Inter
grade para Podzólico.

Os solos podzólicos Vermelho Amarelo situam-se em rele
vo ondulado, onde ocorrem esparsos blocos de rocha e matacões.

São profundos, argilosos, bem drenados, com pouco cascalho e apg

nas pequena lixiviação de argila. Apresentam horizonte A espes

so, com bastante matéria orgânica. São ácidos em superfÍcie e

pouco ãcidos em profund.idade e méd.ia saturação em bases. Apresen

tam caolinita como mineral secundário mais abundante e pequenas

quantidades de gibbsita, mica e vermiculita'

Os Latossolos Intergrade para Podzólico, ocupam posi

ção em relevo menos ond.ulado, onde dificilmente ocorrem blocos

de rocha e matacões. São mais profundos que os anteriores ' com

pouco cascalho e muito pouca lixiviação de argila. O horizonte

A é espesso e coberto por uma fina camada de liteira bastante hu

mificada, gu€ possui elevada soma d'e bases e capacidade de troca

de cátions. Abaixo desta liteira o solo continua rico em maté

ria orgânica; é pouco ácido mas fortemente dessaturado' Apresen

tam caolinita, gibbsita, interestratificado regular, mica vermi

culita e vermiculita na fração argi-Ia'

\.2.2 - Gênese dos solos

os Latossolos Intergrade para Podzólico, desenvolvem-

-Se sobre uma arena granítica ácida, pouco dessaturada formada

quase que excfusivamente de minerais primários em vias d'e altera

ção e reduzida quantidade da fração argila'

Esta camad.a areni zada é. formada de proporções aproxima

damente iguais de quartzo de dimensões entre 0,5 a 2 mm, cristais

maiores de feldspato de i a l0 nm e pequena quantidade de mica'

Estes minerais acham-se individualizados mas a estrutura da ro

cha ainda pode ser notada.

Sobre esta arena granítica porosa, onde se pode indivi
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dualizar os minerais primãrios, desenvolvem-se solos muito mais
argi losos .

As micas, arém de se encontrarem em baixa porcentagem
na arena, são mais resistentes aos processos de alteração e por
isso contri-buem pouco para a formação da fração argila.

o quartzo também contribui muito pouco para a fração
argila devido a seu grande tamanho e sobretudo baj-xa sol-ubilida
de.

Os feldspatos, por sua vez, são o
abundante da rocha e da arena. Neste cl_ima
tão intensamente argitificados já na transi
são os mais expressivos minera-.i-s fo::madores
desaparecimento dos feldspatos nos perfis é
formacão de argila.

Conforme foi evidenciado no estudo dos minerais isola
dos, os feldspatos contidos nas arenas dos Latossolos Intergra-
de para podzólico estão parcialmente alterados em um conjunto
multifãsico de minerais, onde se destacam a caolinita e gibbsi-
ta por ordem de quantidade (Figura 29) . As micas isoladas mos
traram-se intensamente vermiculitizadas, mas também formarn gib-
bsita (Figura l9).

Portanto, sobre um materiar bastante desagregado e
evoluÍdo, Do seio do qual já existe gibbsita, desenvolvem-se os
Latossolos Intergrade para podzólico.

As condições de relevo pouco ondulado e o estabeleci
mento de um regime pluviométrico que não permite estação seca,
certamente foram fatores decis:'-vos que permitiram a formação de
solos profundos.

A par disto, a vegetação de Flor:esta subtropical, sub
caducifólia com Araucaria fornece, através da matéria orgânica,
importante quantidade de ácidos orgânicos que impulsionam o pro
cesso de desenvolvimento do solo. Esta matéria orgânica comple
tamente humificada e pouco mineraiizada pronove, nesta condì-ção

mlneral primário nais
, oS feldspatos es

ção arena-soJ-o, e

da fracão argila. O

concomi-tante com a
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climática, a formação de horizonte A proeminente, grumoso e bas
tante fofo. Esta texturar âo mesmo tempo que facilita a pene
tração da água, s€ encarrega de conduzir em profundidade as subs
tâncias húmicas pouco polimerizadas formadas em superfície.Tais
substâncias húmicas (ãcidos fúlvicos livres) são bastante agres
sivas äs estruturas cristalinas dos minerais e o resultado, é a

formação de novas quantidades de argilo-minerais mais evol-uídos.
AIém disso, âs águas da chuva, carregadas das substâncias húmi
cas qrJe fluem facilmente neste meio poroso, removem as bases tro
cáveis para fora do perfil e o resultado é o aparecimento de um

solo ácido e dessaturado, com pequena lixiviação de argila.

Os Solos Podzólicos Vermelho Amarelo desenvolvem-se
sobre uma arena granítica, de constituição morfológica e minera
Iógica um pouco diferente.

Esta arena é constituida de uma espécie de massa mui

to pouco porosa, de consistência plástica e pegajosa. Esta mas

sâ, de cor rósea, é constituÍda principalmente de grandes cris
taj-s (f a 10 mm) , de feldspato, com forma externa modificada, e

parcialmente alterados em caolinita e traços de gibbsita.

o quartzo é de tamanho reduzido (0,5 a 1 mm) e encon

tra-se em menor proporção em relação aos feldspatos.

A mica guarda sua forma externa e está parcialmente
evoluida para vermiculita.

Portanto, em relação aos Latossolos Intergrade para
podzóIicos os solos Podzólicos Vermelho Amarelo, desenvolvem-se
sobre uma arena granÍtica pouco porosa, mais argilosa, com argi
Io-minerais menos evoluídos, e com Ínfimas quantidades de gib-
bsita.

O solo é mais argiloso em toda sua extensão. No topo

do horizonte C a aeração é aumentada pela presença de pequenos

poros muito finos. Este horizonte toma a cor vermelha devido

ã maior liberação do ferro proveniente da alteração da mica que

se desestabiLíza nestas condições.

Apenas uma fina camada superficial do horizonte A en
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contra-se intensamente col-orida pela matéria orgânica.

A presença de grande quantidade de grãos de quartzo

que se acumulam residualmente na parte superficial do perfil,

condiciona um meio poroso muj-to fácil ã penetração de água' com

o aumento da profundj-dade a proporção relativa de quartzo dim!
nui e o solo começa a ficar mais argiloso. A água já não flui
com a mesma intensidade e pode ser eliminada lateralmente do

perfil. Estas migrações laterais, contudo, não enriquecem os

horj-zontes inferiores em bases, permanecendo o solo medianamen-

te saturado

S - iOLOS DT'SEti,.iCLV-LllOl SOBRII GFAÌ,.TTOS ÌJA P.E.iIÃ0 DE CLil'14 TEMPE
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Estes sol-os, situam-se na Serra do

de do Sul, quase na divisa com o Uruguai ' A

desta área é o Campo e o relevo é ondulado'

distribuídas por todo o ano e não há estação

ra é amena durante o ano todo (16-180 C).

A Figura 65 e o Quadro 2I mostram

dos perfis na região temPerada.

Seguindo os critérios adotados

da Divisão de Pesquisas Pedológicas, os

região climática podem ser agrupados em

a saber:

5. I - APRTSENTAÇÃ0

Sudeste do Rio Gran

formação vegetal
As chuvas são bem

seca; a temPeratu

o local de coleta

DOS RLSULTADOS

GRS 2

pela Comissão de Solos

perfis coletados nesta
duas classes PrinciPais
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AIém das classes acima que abrangem os solos Câmbicos

e podzólicos Vermelho AmareIo, desenvolvem-se sobre os granitos

do Rio Grande do Sul, os Solos Laterítj-cos Bruno-avermelhados.

Estes solos Lateríticos estão localizados na borda

norte da Serra do Sudeste quase no lir¡ite com a Depressão Cen

tral do Estado do Rio Grande do SuI. Os horizontes superiores

destes solos sofreram contaminações de materiais provenientes

g Pe lo tos

5.1.2

perfis coletados
telrperado e úmido

Solos Podzól icos Vermelho Amarelo, formados

03060l:#

X Locol de colelo

¿l,Estrodo
C idode

/ aio

,..r' Limit e i nte r nocio nol

./ Limile inlerestoduol

sobre granì-tos na

do Estado do Rio



CLAS-SrFrCAçÃO E LOCALTZAçÃO DOS PERI'TS SOBRE GRANTTOS COLETADOS

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GRS I

GRS 2

Estrada Camaquã-Encruzilhada a
25 km de Camaquã.

Estrada Encruzilhada-Don FeIi-
ciano no km 44

À leste de Encruzilhada do SuI
a 2 km da localidade de Pinhei
lro, na antiga mina de cassitel
ri ta

A leste de Encruzilhada do Sul
na estrada que liga Pinheiro a
Cordilheira a I0 km de Pinheiro

Estrada Encruzilhada do Sul-Pân
tano Grande a L7 km de Encruzil
thada

Estrada Encruzilhada do Sul-Pân
tano Grande a 18 km de Encruzil
Ihada

Estrada de São sepé-vila Nova a
5 km de São Sepé

Estrada Caçapava do Su1 a Lavras
nokm4

Estrada CaçaPava do Sul a Lavras
a 3 km de Lavras

Estrada São Gabriel a Bagé a 5km
do prlmeiro entroncamento Para
Lavras

Estrada Pedras Altas a Erval a

1,5 km de Erval

GRS 3

QUADRO 2I

GRS 4

GRS 5

GRS 6
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GRS 8
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Podzólico Vermelho
Amare Io
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Amare Io

de rocha e, por
discutidos nesta

prudência, os

pesquisa.
resultados analí-



Estes solos estão distribuÍdos nas partes mais eleva

das da Serra do Sudeste. A paisagem é constituída de um relevo

forte ondulado, com vales profundos e vertentes muito abruptas

onde afloram inúmeros matacões, e a vegetação é uma associação

de floresta arbustiva subtropical - campo.

O perfil GRS 3 é característico deste tipo de solo, e

seus dados analíticos encontram-se no Quadro 22 e Figura 69 '

a) análise morfológica

São solos rasos que apresentam seqtlência de horizontes

A, B e C com grande quantidade de minerais primãrios em vias de

alteração distribuidos em todo o soIo.

O horizonte A é bruno avermelhado (5 YR 4/4) a bruno-

-avermelhado-escuro (5 YR 3/4) , areno-argiloso a argilo-arenoso'
estrutura fragmentar pouco nítida com espessura gue varia de 25

a 45 cm.

o horizonte B é bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4) a

Vermelho escuro (2,5 YR 3/8) argilo-arenoso a argiloso' A estru

tura é pouco nítida com tendência prismática médi-a. A espessu-

ra que varia de 25 a 35 cm.

o horizonte c aparece a menos de I metro de profundi-

dade e possui cores variegadas com predominância do amarelo de-

vido a blocos da rocha, €il vias de alteração'

As Figuras 66 e 67 mostram o perfil típico destes so-

Ios. A descrição morfológica do perfil típico encontra-se no

Apêndice.
b) Aná1ise física, química e físico-quÍmica

5.1.3 - Solos Cãmbicos do Estado do Rio Grande do Sul
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A

atingindo va

argila é de

fraçãc cascalho é bastante elevada em todo o perfil'

lores de até B0?. Na superfície do solo o teor de

35zea50cmpassaa55S.Abaixodestaprofundida
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de o val-or decresce progressivamente até 25eo (Figura 68) .O teor
em areia é elevado em superfície (50?), decresce rapi-damente pa

ra 303 a 50 cñ, e depois cresce progressivamente em profundida-
de onde pode atingir até 602.

O teor em matéria orgânica é da ordem de 43 nos pri
meiros centÍmetros, sendo que alguns perfis são muito mais ricos.
À tendência geral é de permanecer nesta mesma ordem de grandeza

em toda a extensão do horizonte A. O decréscimo se faz dentro
do horizonte B. Porém como a Ciminuição é lenta,o horizonte B

continua humífero (2 a 3å). Na transição para o horizonte C, o
teor em matéria orgânica é bastante reduzido.
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A relação C/N é bastante elevada nestes solos z 20 no

horizonte A; 15 a 20 no B e inferior a 15 no C-

O valor do pH é praticamente invariável entre os hori

zontes (pH 5), sendo, portanto, ácido em toda sua extensão.

No horizonte A a soma de bases é de 1,5 a 3 Eq m9/I009

soJo e a capacidade de troca de cátions é de 5 a 6 Eq mg/L00 g

de solo. Excetuando os primeiros I0 cltr, este horizonte é forte
mente dessaturado em bases (V = 302) -

o horizonte B apresenta menor soma d.e bases (.1 Eg mg/

/LO} g de solo) e capacidade de troca de cátions (q a 5 Eg mg/

/LOO g de solo) do que o horizonte A, e é mais dessaturado
(V = 10U).

O horizonte C possui baixa soma de bases (=0,5 Eq mg/

I00 g solo), e elevada quantidade de alumínio trocável (a 3,5 Eg

mg/L00 g de solo); apresenta capacidade de troca de cátions en

tre 4 e 4,5 Eq mg/100 g de solo. O índice de saturação em ba

ses é baixo (V = 1 a 15e") (Figura 68) .

c) Análise mineralógica

A fração argila destes solos apresenta caolinita, m!

câ, interestratj-ficado regular mica/vermiculita e vermiculita
(rigura 69).

A caolinita está presente em todos os horizontes dc

soIo.

A mica também está distribuída em todo o solo, mas

acha-se ligeiramente concentrada na superfície.

O j-nterestratificado regular mica/vermiculita e a ver

miculita apresentam-se mais indivii'ualizados nas partes supe-

riores do perfil

AfraçãogrosseiradestessolosêformadadepropoS

ções aproximadamente iguaj-s de quartzo e feldspato. Estes mine

rais estão separados ou então fcrmam peguenos blocos de I a 2
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- Distribuição dos vafores de cascalho(?),argiIa(?),PH,
S (Eq ng/L}Og solo) ,CTC(Eq ng/L00g solo) e VU do per-
iii'tíói"" ÍcnS 3) dos solos Câmbicos desenvolvidos
sobre -granito em clima temperado do Brasil (Estado do

Rio Grande do Sul).

cmnointeriordosquaisseencontramalgumasplacasdemica

vo/

20 10

t¡J
F
e
t\
È

600

de do Sul

Estes solos estão concentrados entre os municípios de

caçapava e Lavras do sul na zona ieste da serra do sudeste ' A

paisagem é caracterizada por um relevo ondulado com vales pou

co profundos e poucos matacões. Constitui-se, portanto, uma fa

se de transição para o relevc de "coxilhas ", que são colinas

aplainadas de topografia suave, características do modelado da

região f ronteiriça com o uruguai. A vegetação domi-nante 'e o

5.1.4 - Solos podzól icos Vermelho Amarelo do Rio Gran-
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Campo com peguena influência da formação arbustiva subtropical'

operfilGRSgérepresentativodestetipodesoloe
seus dados analíticos encontram-se no Quadro 23 e Figura 13'

a) enáIise morfologica

ospodzólicosnãosãomuitoprofundos(+Im)eapre
sentam seqtlência de horizontes A' B e C'

O horizonte A é bruno (1 '5 YR 5/4) a bruno avermelha-

do (S YR 5 /4), argilo-arenoso a arenoso' com estrutura pouco ní

tida grumosa a particular e espessura entre 50 e 65 cm' Apresen

ta um subhorizonte Aa, mais escuro que o superficial'

O horizonte B é bruno avermelhado (5 YR 5/4) a verme-

Iho amarelado (5 YR 5 /6) , argiloso a argilo-arenoso' estrutura

fragmentar pouco nítida e espessura entre 25 e 40 cm'

ohorizonteCéfacilmenteidentificávelpelaelevada
quantidadedemineraisprimáriosemviasdealteração.Acor
é variegada com predominância do amarelo avermelhado'

ocontatodohorizonteCcomoBsefazdemaneiraja
mais observada em outras regiões. o horizonte c que possui tex

turagrosseiraedecoramareladadevidoãpresençadegrande
quantidadedemineraisprimários,passabruscamenteparaumamas
SaargilosadecormarromqueseconstituinohorizonteB.

Alémdisso,apartesuperiordohorizonteCpossuipro
jeções em forma de colunas ' separadas umas das outras ' e preen

chidaspelamassadohorizonteB.Estascolunasqueseconsti
tuemdeummaterialpoucoalteradoedecorVermelhoamarelado,
formamumnítidocontrastecomamassamarromdohorizonteB
(Figuras 70 e 7f) .

b) A-rrálise física' guímica e físico-química

AfraçãocascalhoébastantereduzidanohorizonteA
(<5?), aumenta bruscamente no horizonte B onde pode atingir até
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típico e corte esquemático dos Podzólicos Ver
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30å e depois diminui no horizonte C até aproximadamente 10å. O

teor em argila é variável nos diversos horizontes destes solos:
o horizonte A possui 15 a 20eo¡ o B 25 a 303 e o C em torno de I5Z.
Todos os horj-zontes do solo possuem praticamente as mesmas quan-
tidades de areia (45 a 50å) Figura 72.

O horizonte A é ácido (4,8 a 5,8), a soma de bases va

ria de 2,5 a 5 Eq mg/f00 g de solo e a capacidade de troca de

cátlons entre 4,5 e 5,5 Uq mg/100 g de solo. Este horizonte ¡ns
sui saturação variável, passando de 9AZ nos primeiros 10 cm de

espessura para 70e" a 20 cm e 50% a 50 cm.

O horizonte B é também ácido (pH 5), soma de bases

de 2 a 3 Eq mq/100 g de solo e capacidade de troca de cãtions
de 4,5 a 6 Eq mg/100 g de solo. A saturação é aproximadamente

igual a 50?.

O horizonte C é menos ácido (pH 6) , soma de bases em

torno de 7 Eq mg/100 g de solo, capacidade de troca de cátions
de I Eq mgrzlOO g de solo, e o índice de saturação em bases vol
ta a aumentar (V = 90U ) (Figura 72) .

O teor em matéria orgânica no horizonte A desses so

los varia de 2 a 5Z segundo os casos. Dentro deste horizonte
existe um mãximo nos primeiros centímetros superficiais e um oe

tro entre 30 e 50 cm de profundidade que corresponde a um hori
zonte mais escuro (Af2). A partir deste horizonte a matéria or
gânica diminui progressivamente de concentração.

A relação C/N é de 15 na superfície do A, 15 a 20 no

horizonte mais escuro (Af2) e inferior a 15 a partir do B.

o fracionamento das substãncias húmicas (Quadro 24\

mostrou que estes Solos possuem pequena quantidade de matéria

orgânica não decomposta (matéria leve). Isto quer dizer que o

carbono dosado na terra fina está essencialmente ligado aos qsns

tituintes minerais do soIo.

A distribuição do carbono orgânico nos vários horizon

tes destes solos, mostrou que a fração orgânica do horizonte A
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'e constituída principalmente pelos extratos alcalino-solúveis
notadamente em ácidos húmicos. O resto de carbono deste hori
zonte constitui a humina e os ácidos fúlvicos livres; os teo

res de humina são mais elevados nos primeiros centímetros su

perficiais e diminuem em direção ao horizonte B; os ácidos fúI
vicos livres têm comportamento inverso da humina.

Aproximadamente 50? da fração orgânica do horizonte

B é formada pelos áci-dos fúlvicos lj-vres. A humina constitui



aproximadamente 30? do carbono total e o restante,
extratos alcalino-so1úveis (ácidos húmicos e ácidos
gados).

Estes resultados analíticos provenientes do fracionamen
to mostram que o"humus" destes solos é bastante evoluÍdo: a ine
xistência de grandes quantidades de restos de vegetais (matéria
leve) mostra que a matéria orgânica é rapidamente transformada em

substâncias húmicas ricas em ácidos húmicos e fúIvicos e pobres
em humina.

A base do horizonte A (Af2) destes perfis, apresenta
um tom mais escuro que o subhorizonte superior Att. A distribui
ção da fração orgânica mostrou um acúmulo de substâncias húmicas
nesta camada orgânica. O acúmul-o de sul¡stâncias húmicas no inte
rior de perfis deste tipo de solo, pode ser relativo, e devido
a uma biodegradação mais ativa em superficie que em profundidade.
O citado autor, admite, também, güê a acumulação possa ser ori-gi
nada por migrações.

c) Análise mineralógica

A fração argila destes solos é constituÍda, sobretudo,
de caolinita e mica (ilita) (Figura 77).

A intensidade dos picos da mica diminui em direção à

superfície do solo, e os da caol-inita aumentam na mesma direção.

Mais de 702 da fração grosseira do solo é formada por
grãos de quartzo que pode atingir 1 cm de diâmetro. O feldspa-
to encontra-se coeso na arena e friável no horizonte B. É possí
vel reconhecer sua antiga forma no horizonte A mas neste nível
encontram-se totafmente argilificados.

-r78-
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5.2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.2.1 - Características principais dos solos

sobre os granitos de granulação média a grosseira, si
tuados em cl-ima temperado úmido e vegetação de campo, desenvof
vem-se duas categorias de solos: Câmbicos e podzóIicos Vemelho
Amarelo.

os solos câmbicos ocupam as partes mais elevadas da
paisagem de um relevo forte ondulado onde afloram blocos de ro
cha e matacões. são solos rasos, com horizontes A e B forteme!
te coloridos pela matéria orgânica que é bastante evoluída. Es
tes horizontes são bem destacados do horizonte C que constitui
uma arena granítiea coesa, de cor vermelho-amarelada. Apresen
tam erevado teor de cascalhos"de feldspatos e mica; a fração ar
gi-la é formada de caolinita, mica, interestratificado regurar
mica-vermiculita e vermiculita. o solo é ácido com baixa soma
de bases trocâveis, pequena capacidade de troca de cátions e

fortemente dessaturado em bases.

Os Solos podzólicos Vermelho AmareIo, situam-se em nÍ
ve1 topogrãfico mais baixo que os cârnbicos, €R área de rerevo
menos acidentado, onde dificilmente afloram blocos de rocha e
matacões. Apresentam nítida diferenciação dos horizontes A, B

e c. o horizonte A é espesso, grumoso, argilo-arenoso podendo
ser subdividido em um superficial de cor cinza e outro imediata
mente inferior (Al2), de cor preta. o horizonte B é marrom c1a
to, argiroso e menos espesso que o anterior. o horj-zonte c é

uma arena vermerho-amarelada que possui projeções em forma de

colunas preenchi-das pelo horizonte B. Possui menor quantidade
de cascalhos que os Câmbicos e a fração argila é constituída so
mente de caorinita e mica. são ácidos em superfÍcie e menos
ácidos em profundj-dade e apresentamn"édia saturacão em bases;
o "humus" é evoluído.

-r80-



Estes dois tipos de solo, desenvorvem-se sobre uma are
na de mesma composição mineralógica pouco espessa (+ 1 m), coesa
com pequena quantidade de argila onde é possível individualizar
os minerais primários do graníto e a estrutura da rocha.

A argilificação dos feldspatos e mica dos solos Câmbi
cos não é completa. É possíve1 encontrar estes minerais até nos
horizontes orgânicos, superficiais.

O estudo dos minerais isolados mostrou que no interior
dos feldspatos situados na arena e no solo, existem importantes
quantidades de caolinita e mica (ilita); as biotitas evoluem
principalmente para argil-o-minerais do tipo 2:r (vermicurita, fti
ca e interestratificado regular mica-vermiculita) .

A fração argila destes solos é constituÍda pelos mes

mos minerai-s neoformados dos feldspatos e micas. Dj-sso se con
cluir Qu€ a caolinita mica (iIita), vermiculita e interetratifi-
cado regular mica-vermj-culita se formam desde os primeiros está
dios de alteração da rocha, permanecem na arena e não sofrem ne
numa modificação no solo.

A argilificação que se processa nos Solos podzólicos
vermelho Amarero é mais intensa. os felospatos e mica desapare-
cem do perfil já na transição da arena com o soro e se transfor
mam internamente nos mesmos argilo-minerais presentes nos Solos
câmbicos.

Porém, a fração argila dos horizontes A e B dos Solos
podzólicos Vermelho Amarelo, é constituída apenas de caolinita e

mica. A presença de Interestratificados regu-lar mica-vermiculi-
ta e vermiculita na arena e a ausência no solo, Ieva a supor-se
que estes argilo-minerais continuaram a evciuir no solo e produ
ziram novas quantidades de caolinita que se somam àquelas neofor
madas na arena.

5.2.2 - Gênese dos soìos

-1 81-

A rápida decomposição dos minerais pri-mários com for
mação de grandes quantidades de argila nos horizontes A e B, e
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a evolução dos argilo-minerais nos Solos Podzól-icos Vermelho
Amarelo parecem estar tigados ä natureza da matéria orgânica.

Em crima temperado úm¡-do, como aquere atuante na se!
ra do Sudeste, âs bases trocáveis do sol-o são intensamente lixi
viadas produzindo um meio áci-do rico em aluminio trocável. Nes
tas condições a matéria orgânica é de difÍcil minerali zaçáo, e
acumura-se no perfi-1 sob a forma de um "humus" muito evoluído
que pode migrar em profundidade e atingir os horizontes mine
rais do soro. Este "humus", formado principalmente de ácidos
fúlvicos livres, condicionam um meio bastante agressivo e instã
vel à permanência dos minerais primários e de alguns secundá
rios do soÌo. ALLrsoN (1973), BorssEzoN et aL. (1973), KERPEN

& SCHARPENSEEL (f971). Desta maneira, tais minerais são total
mente transformados em minerais do grupo da caol_j-nita e mica,
estáveis nesse me-ro.

A1ém de orientar a evolução mineralõgica, âs substân
cias húmicas agem na diferenciação morfológica dos horizontes
pedológicos. DUCHAUFOUR (L964), KONONOVA (I966), DABIN (I974).

A colescura que se verifica nos horizontes superfì-ciais
destes solos estã relacionada com a ligação argila-"humus".

Estes complexos são estáveis, mas uma parte pode so

frer migrações e se concentrar logo abaixo da superfície e for-
mar o subhorizonte AlZ. Esta migração pode ser confirmada pela
diminuição relativa do teor de humina neste níve1. Nos níveis
onde a matéria orgânica é incipiente, o solo torna-se marrom a

amarelo-escuro.

A presença de um horizonte orgânico que possui apre
ciáveis teores de areia fina, confere aos horizontes superfi
ciais uma estrutura grumosa de boa porosidade e aeração que fa
cilita a penetração das raízes das granríneas que naturalmente
se instalam neste solo e o protegem contra a erosão.

O que possibilita, porém, a evolução deste conjunto
de processos responsãveis pela pedogênese dos podzóIicos Vemelho

Amarelo é sua posição no relevo. Estes solos ocupam posição pou
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co elevadas de um relevo ondulado pouco atingido pelos processos
erosivos, güê permite a continuação, sem perturbação, dos proces
sos pedológicos atuais.

.rá os Solos câmbicos, ocupam posição topográf ica ele
vada, de relevo fortemente ondulado que sofreu intenso processo
erosivo. A erosão, a que estes solos se submeteram, deixou mar

cas que orientaram sua formação atual. Uma porção do horizonte
superficial foi eliminada pela erosão, e isto colocou em superfÍ
cie e expostos ao intemperismo, os minerais primários pouco alte
rados que estavam situados nos horizontes inferiores do perfil.
Este processo erosivo explica, então, a presença de um solo ra
so, com grande quantidade de minerais primários distribuídos atõ
a superficie situado próximo a outro solo (PVA) mais evoluído
e desenvolvido sobre o mesmo tipo de arena e condicionado pelos
mesmos fatores climáticos e de vegetação.

Os Solos Câmbicos são, portanto, mais jovens que os

Solos Podzólicos Vermelho Amarelo.



6 - PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES SOBRE OS SOLOS DESENVOLVIDOS

GRANITO NAS DIVERSAS REGIÕES ESTUDADAS

Sobre as arenas graníticas distribuidas nas princi
pais situações bioclimáticas do Brasil, desenvolvem-se quatro
grandes "categorias" de solos: cambissolos, podzóIicos, latos
solos e regossolos.

Nos relevos forte-ondulados originam-se os cambissolos
que sofreram acentuado processo de erosão da camada superior.So
bre os relevos ondulados formam-se oS podzólicos e, finalmente,
sobre relevos suaves, desenvolvem-se os latossolos e regossolos.

pOrém, OS sOlos da mesma"Categoria" nãO são exatamen

te iguais nas diversas regiões do Brasil. São, sobretudo, os fa
tores, clima e a matéria orgânica proveniente da vegetação, 9u€

orientam a mudança de algumas propriedades dos solos de mesma

categoria.

De modo geral os cambissolos são solos rasos (I a 2 m) ,

ácidos, pouco argilosos e com Pequeno gradiente textural. Apre

sentam elevada saturação em bases, grande quantidade de mine

rais primários e com horizonte A pouco desenvolvido devido ao

processo de erosão a que foram submetidos.

Os cambissolos desenvolvid.os no clima quente e úmido

sofreram intenso processo de erosãor Qu€ expôs a arena ãs condi

ções i-ntempéricas atuais. O solo formado é bastante jovem e se

orj-ginaram ã partir de perfis podzólicos erodidos que possuiam

grande quantidade de minerais primários em vias de alteração,jlÐ
tamente com minerais secundários bastante evoluídos como caoli
nita e gibbsita. A matéria orgânica que se acumula naturalmen

te na superfície d.este solo é rapidamente mineralizada nesta si
tuação climática. É sobretudo o COZ que é liberado pela decom

posição da matéria orgânica e dissolvido nas ãguas de drenagem

que condiciona um meio hidrolítico bastante agressivo,favorável
ao aumento da quantidade de minerais secundários inicialmente

-184-

SOBRE



-185-

existentes.

Os eambíssoLos d.a região Nordeste, estão associados a

áreas menos secas, dentro do clima regional semi-árido e quente.

São solos menos erodidos onde os minerais primários se conser

vam no perfil, devido, sobretudo, às condições ctimáticas pouco

agressivas. A pequena quantidade de matéria orgânica que se

acumula na superfície destes solos é rapidamente mineralizada,
contribuindo muito pouco na evolução pedotógi-ca e mineralógica
dos perfis. Os minerais secundários nestas condições bioclimá
ticas são pouco evoluídos; além da caolinita encontram-se a ver

mj-culita, mica e quantidades apreciáveis de montomorilonita so

mente em profundidade.

No clima temperado e úmj-do, os cambissolos formam-se

a partir de uma arena bastante coesa. O solo é raso e fortemen

te colorido pela matéria orgânica que é bastante humificada nes

tas condições climáticas. Embora as condições de umidade sejam

satisfatórias, são aS baixas temperaturas que limitam a evolu

ção dos minerais de argila formados na arena. A fração argila
destes solos ê formada de caolinita, e de importantes quantida

des de mica, vermlculita e interestratificados regular mica-

-vermicul-ita.

Os SoLos Pod.z6Licos, conforme já se salientou, desen

volvem-se em relevo menos movimentado. São solos que sofreram

processos eroslvos menos importantes que aqueles que deram ori
gem aos Cambissolos. São, então, Solos mais profundos e com se

qtlências nítidas de horizontes A, B e C. De acordo com a Clas

sificação Brasileira podem ser considerados como Solos podzó1i-

cos Vemelho Amarelo (PVA) -

Estes solos que ocorrem em todas as regiões climáti
cas do Brasil, possuem características especiais, de acordo gom

a situação em que se encontram.

os pVA desenvolvidos em clima atual ouente e ú.mido '
sofreram intenso processo de retrabalhamento superficial, antes

da instalação da vegetação atual e sob outras condições climá
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ticas. Este retrabalhamento se traduz pela existência cle uma

camada (de 20 a 50 cm de espessura) de pedras, 9ü€ aflora nas

partes mais elevadas da vertente ou então se localiza logo abai

xo da superfície nos locais de relevo menos ondualado. Esta ca

mada de pedras se forma através de um processo de recuo da ver

tente (Figura 44) . As condições pedoclimáticas atuantes nestes

solos, são as mesmas que deram origem aos cambissolos desta re

gião. Sob relevo movimentado ocupado pelos cambissolos, apenas

uma parte da água da chuva penetra no solo; a maior parte Se es

coa pela superfície e pouco contribuem para o desenvolvimento

do perfil. Porém,a posição em relevo menos movimentado ocupado

pelos pVA, facilita a penetração da ãgua da chuva, e então os

processos pedológi-cos são ativados. Os minerais primários são

totalmente decompostos e o solo se torna mais argi-Ioso- A boa

distribuição das águas da chuva durante o ano todo e a presença

de um solo bem drenado facilita a lixiviação das bases liberadas.

O solo torna-se pouco saturado, ácido, e apresenta migração de

argila. Na superfície, há ressaturação em cátions promovida pe

Ia matéria orgânj-ca.

Os Pod.zóLicos VerneLho AmareLo formados cLíma Sub

tt opicaL Úmid.o d.e aLtitud.e, são mais argilosos e mais vermelhos

quando comparados com os demais podzólicos de outras regiões cl!

máticas. Estas particularidades existem porque este solo for

ma-se sobre uma arena granítica que possui grande quantidade

de feldspato e pouco quartzo de pequena dimensão- Os feldspa

tos são rapidamente argilificados e produzem uma espécie de mas

sa que,pouco a pouco, sob influência dos processos pedogenéti

cos, Se transforma no solo atua1. O ferro é lentamente libera

do do retículo cristaÌino das micas que estão j-nclusas na massa

argilosa e colore de vermelho o perfil de solo. A parte supg

rior do perfil é, no entanto, colorida pela matéria orgânicague

é humificada nesta situação clj-nática'

AdespeitodeSesituarememclimatemperado,ondeaS
baixas temperaturas dificultam a evolução ios minerais primá

rios verifica-se que oS PodzóIicos Vermefho Amarelo do Rio Gran
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de do Sul apresentam grande porcentagem de caolinita e pequena

de mica. A matéria orgânica exerce influência na evolução mine

ralógica destes perfis. Sob condj-ções de temperaturas baixas e

boa pluviosidade, a matêria orgânica é decomposta e se acumula no

perfit na forma de "humus" bem evoluído, gu€ tem a propriedadede
migrar em profundidade e atingir os horizontes minerais do solo.
Este "humus", formado principalmente de ácidos fúlvicos livres,
condiciona um meio bastante agressivo e instáveI ã permanência
dos minerais primários e de alguns secundários do solo. O resul
tado é o aumento da quantidade dos argilo-minerais.

A fixação da matéria orgãnica humificada promove a for
mação de um horizonte A escuro, grumoso, proeminente, e ãcido çe
se destaca do B que é marrom, mais argiloso, menos ácido e menos

saturado em bases.

Na região Subquente e subúrnicia do Brasil (centro-Ieste
do Estado de São Paulo), desenvolve-se um tj-po especial de pod

z6Líco, denominado de PodzoLizados com Cascalho. Estes solos
apresentam elevado teor de cascalhos de quartzo distribuídos em

massa pouco argì-losa. O principal fator que orienta a formação

deste tipo de so1o, é a textura equigranular grosseira e grande

quantidade de cristais de quartzo de 2 a 5 mm liberados pela ro
charque perTnaneæ cono tal no perfil de alteração. A argila prove

niente da alteração dos feldspatos é parcialmente eliminada fi
cando o solo bastante poroso e rico em cascalho de quartzo.

Finalmente, sob relevo suavemente onduladordesenvolvem-

-se solos mais espessos: LatossoLos e regossoLos-

os latossolos formam-se elrr clima quente e úmido da re-
gião Norte do Brasil. São solos complexos, muito antigos e que

sofreram importantes processos de retrabalhamento responsáveis

pelo recobrimento de grandes áreas graníticas. O material trans
portado preencheu as depressões e o resultado é a formação de um

relevo suavemente ondulado. Estes solos não devem ser considera

dos como desenvolvidos "in situ" do granito.

Os regossolos estão associados ãs regiões semi-áridas
guentes do nordeste brasileiro. As al-ternâncias climáticas pe
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las quais passou esta região, e a textura grosseira da rocha são

os principais fatores de formação destes solos '

Aexemplodoqueocorreucomoslatossolos,osregosso
los se desenvolveram sobre um materj-al retrabalhado do próprio
granito. Este materiaÌ transportado, sobre o qual se formou o

solo, preencheu os paleovales e formou um relevo suave' Dependen

do do paleorelevo, o solo pode ser então muito profundo. É pos

sível admitir que o material desagregado tenha se formado sobre

clima mais úmiao que o atual e tenha se redestribuído em climas

mais áridos, porém, com violentos agiuaceiros. Nestas condições,

o quartzo grosseiro que estava na rocha, permanece no solo, e a

argila derivada dos feldspatos foram parte arrastadas em profun

d.idade e parte eliminadas do perfil. o clima atual continuou o

processo de evolução e o resultado é a formação de um solo que

possui- uma cainada superficj-al arenosa e um acúmulo de argila em

profundidade.
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I - Ao contrãrio do que se tem escrito sj-stematicamente,
as arenas representam fenômeno geral na alteração das rochas grg
nÍticas de textura grosseira, e não uma particularidade dos c1i
mas temperados. Hâ, então, o gue se pode denominar de universa
lidade das arenas. t'fais importante do que as condições climáti
cas, são aquelas ligadas ã caracteristicas intrínsecas da rocha,
como por exemplo, a granulação, textura e "fabric".

2 - Apesar de serem morfologicamente muito semelhantes,
as arenas apresentam características diferenciais de acordo com

a situação climática. Nas regi-ões de clima quente e úmido (t=
gião Norte), e subquente e subúmido (região Sudeste), as arenas

podem possuir mais de 30 metros de espessura. Nas regiões de

clima semi-árido e guente (região l¡ordeste) e temperado úmido

(região Su1), as arenas raramente ultrapassam 2 metros de espes-
sura

3 - Associados aos diferentes granltos, ocorrem arenas

constituídas quase que exclusivamente por quartzo, feldspato (or

toclásio), mj.nerais secundários e pouca mica (biotita e moscovi

ta) .

4 - A caolinita é o mineral secundário que está presen

te em todas as arenas. Este argilo-mineral- está associado ã gib
bsita tanto no clima quente e úmido como no clima subquente e

subúmido. No clima semi--árido e quente a caolinita encontra-se
juntamente com a montmorilonita, ilita e vernriculita. Nos cli
mas subtropical úmido e temperado úmido a caolinita está associa

da ao interestratifj-cados regular mica vermiculita e vermj-culj-ta.

CONCLUSÕES FINAiS
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5 - Os minerais secundários
sentam a seguinte filiação:

desenvolvidos na arena apre
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Clima quente e únido (região Norte-Território Federal de Rondônia)

B i o ti t a ---------------> Ve rmi cu 1 i ta --=> c ao I i n i ta
I

I

a=-.-= caotinita

Feldspato -< --

CLina semi-á.rido e quente

Biotita

CLimc subquente e

Biotita

caolinita

(região Nordeste

Fe I ds pato 
---------------> 

cao I ini ta

> maca

parabiotita

subúnido (região Sudeste

CLíma subtrop.icaL úmido de altítude (região sudeste"sul Estados
de São Paulo e Paraná)

_fg_t_Logtagêne_se_,

Feldspato

gibbs ita

Estados de Alagoas e

Bahia)

Biotita --------->

caolinita

clor
I

,1,

Vermiculita
Interes trati ficado
regular mica vermi
culita (IMV)

parabiotita

caolini-ta

Feldspat

\[.o ri ni ta ---------+> gibbs i ta

- Estado de São Paulo)

ita

parabiotita caolinita

parabiotita
IMV

caolini ta

IMV

caolinit
gibbsita
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CLima temperado e úmido (região Sul Estado do Rio Grande do SuI)

Biotita

ü'*"":'l

Feldspato

6 - Sobre as arenas graniticas do Brasil, desenvolvem-

-se quatro tipos de solos: PodzóIicos, Cambissolos, Regossolos e

Latossolos.

--- ...-- 
->mica

----.-t caolinita

7 - Os podzólicos e oS cambissolos, desenvolveram-se a

partir da evolução "in situ" da arena. os regossolos e a maio

ria dos latossolos, tiveram, como material de origem, ulna arena

granítica que sofreu um processo de retrabalhamento-

g - os podzólicos estão presentes em todas as situações

climáticas, constituindo-se, portanto, nos solos mais representa

tivos da alteração do granito do território brasileiro' Os pro

dutos de alteração, essencialmente argilosos, sofrem os efeitos
pedogenéti-cos (IixiviaÇão, porosidade, estruturação, etc.) que

contribuem para o aparecimento da morfologia podzólica.

9-Sobqualquersituaçãoclimãtica,ossolospodzó1i
cos herdam as características mineral-ógicas da arena. Apenas as

quantidades relatj-vas dos argilo-minerais são aumentadas no solo'

mas nenhum outro ê formado. pe10 fato das arenas graníticas se

rem dj-ferentes de região para região, os solos podzóIicos apre

sentam diferenças do ponto de vista mineralógico.

Estes solos sofrem forte lixiviação das bases e se tor

nam ácidos. Os podzóIicos da região Nordeste constituem-se exce

Ção, porque as condições de clima semi-árido são insuficientes¡n

{:::ï:l';î::':::ï",,,.+
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ra removerem as bases formadas. O solo permanece, saturado e

pouco ácido.

Os podzóli-cos (ácidos) se tornam humíferos quando o

clima é temperado e úmiao (Estado do Rio Grande do SuI) ou sub
tropical úmido de altitude (Estado do Paraná). Nestas condi

ções a matéria orgânica, produz um "humus" estável, guê se fixa
no solo e condiciona a formação de um horizonte A bastante escu
ro e espesso.

Por outro lado, guando o clima é quente e úmido (Amazô

nia), ou subquente e subúmido (Estado de São Paulo) a matéria or
gânica é rapidamente mineralizada e não permanece no perfil.

Nas ãreas mais aplainadas, geralmente de maior estabi
lidade, gu€ não sofreram processos de rejuvenescimentos, os so

los podzólicos provavelmente são muito mais antigos e adquirem
características latossól-icas. Tais solos seriam correspondentes,
portantor âo estágio mais evoluÍdo dos solos sobre granito.

1l - Os cambissolos estão representados na maioria das

regiões climãticas do Brasil.

Eles representam a base de perfis rejuvenescidos pela
erosão nas regi-ões de cl-ima quente e úmi-do, oü então, correspon
dem a perfis em equilíbrio com as condj-ções climáticas atuais
(clima semi-árido e quente e clj-ma temperado). Os cambissolos
de regiões rejuvenescidas localizam-se em relevo bastante mov!

mentado e formaram-se a partir de solos podzóIicos, portanto,
maj-s evoluídos, que já continham gibbsita na sua composição.

L2 Os regossolos originaram-se sobre material retra
balhado do próprio granito e estiveram sujeitos ã ação de um

clima semi-árido e quente. Estes solos formam perfis muito SiI
ples, constituÍdos por uma camada de areia (quartzo) onde, Por
vezes, pode haver permanência da fração argila (montomorilonita)

Iogo acima da rocha alterada.



13 - Os latossolos, também

partir de materiais retrabalhados,
lutiva bem mais complexa, associada

sa superfície aplainada amazônj-ca-
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relacionados ã evolução a

apresentam uma história evo

ao desenvolvimento da exten
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Descrição morfológica do perfil típico dos Solos PodzóIicos
melho amarelo desenvolvidos sobre granito em clima quente e

do (Territóri-o Federal de Rondônia)

Perfi 1 :

Localização:

Situação e declive:

GROl

Mineração São Domingos (alto Candeias).No
SW de Ariquemas; km 105 da BR-421. 10037'S

e 63034'1.1. Território Federal de Rondônia.

Altitude:

Relevo:

próximo do topo de uma encosta com 58

declive.

500 metros.

Drenagem:

Vegetação local:

Vegetação regional:

At
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Ver
um].

Vertentes convexas de 200 a 300 metros.
Decl-ives de 5 a 10?.

Boa.

Floresta.

Floresta amazônica.

0-10 cm - seco. 5 YR 3/2 bruno acinzentado
escuro, seco. 5 YR 4/2 cinzento avermelha-
do escuro, úmiAo. Mat6ria orgânica direta
mente perceptÍvel. Cascalho pouco abund'an-

te de quartzo subangular, não alterado.Are
no argiloso. Estrutura fragmentar nítida,
grumosa muito grande. Volume dos vazios
muito grande entre os agregados. Móve1.Agre

gados com muito poros, finos e médios tubu

lares. Pouco frágil. Pouco friável. ¡lão

plástico. Pouco pegajosos. Numerosas raí
zes finas e grossas horizontais- Atividade
média. Transição gradual, regular-

de
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10-30 cm - seco. 5 YR 5/6 vermelho amarela
do, seco. 5 YR 5/4 bruno avermelhado; úm!
do. Matéria orgânica não diretamente per
ceptÍvel. Cascalho pouco abundante de quart
zo anguloso, não alterado. Þluito pouco e1e
mentos ferruginosos de forma nodular.Areno-
-argiloso e argilo-arenoso. Estrutura frag
mentar nítida (menos nítida que acima) gru
mosa muito grande e grande. Volume dos ve
zios grande entre os agregados. Coeso.Agre
gados com bastante poros, finos tubulares.
Sem revestimentos. FrãgiI, friáve1, pouco
plástico, pouco pegajoso. Raízes finas e

médias. Atividade média. Transição difusa,
reguÌar.

30-50 cm - seco. 5 YR 5/6 vermelho amarela
do, seco. 5 YR 4/8 vermel-ho amarelado, úmi
do. Aparentemente não orgânico. Cascalho
(30?) quartzo anguloso de 2 à 5 cm e alguns
feldspatos friáveis, avermelhados de 2 cm.

Argiloso. Estrutura fragmentar nÍtida po
liédrica grande. Volume dos vazios médj-o

entre os agregados. Coeso (como o anterior) .

Agregados com bastante poros (menos que aci
ma) finos tubulares. Pouco frágiI, pouco

friãvel, plástico, pouco pegajoso. Sem re-
vestimentos. Àlgumas raÍzes finas. Àtivida-
de fraca. Transição difusa, regular. Algu
mas pedras.

50-70 cm - seco. 2,5 yR 4/8 vermelho, seco.
2,5 YR 4/6 vermelho, úmido. Muito pouco cas
calho de quartzo anguloso de 2-3 cm. Argilo-
-siltoso. Estrutura fragmentar nítida, po

liêdrica grande. Volume dos vazios pequeno

BI
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entre os agregados. Coeso (menos que acima) .

Agregad.os com bastante poros finos e médios
tubulares, com revestimentos de mesma cor.
Frági1, friáve1, ptástico, pouco pegajoso.
Algumas raÍzes finas e médias. Atividade mé

dia. Transição difusa, regular.

70-115 cm - seco. 2,5 YR 5/B vermelho, seco.
2,5 YR 4/8 vermelho, úmido. Manchas abundan

tes (20e"), pouco extensas, 10 R 5/8 vermelho,
sem relações visíveis com os outros carac
teres, J-rregulares, 20-30 mm, com limites
nítidos, pouco contrastadas e manchas abun-
dantes (f5%) pouco extensas, brancas de 30-

-40 mm que são feldspatos alterados friáveis.
Sem cascalho. Silto-argiloso. Estrutura frag
mentar nÉida, poliãdrica grande (3-4cm). Vc

lume dos vazios pequeno entre os agregados.
Coeso (mais que acima). Agregados com bas

tante poros finos tubulares. Revestimentos
argiloso5 finos nos poros e descontínuos nos

agregados. Pouco frágil, friáve1 pIástico,
não pegajoso. AJ-gumas raÍzes finas. Ativida
de fraca. Transição gradual regular.

115-240 cm (?) seco. Rocha alterada com

feldspatos brancos muito fri-áveis. Ãreas de

penetração de Lerra 2,5 YR 4/6 vermelho se

co, 2,5 yR 4/8 vermelho úmi¿o, argilosa a

silto-argilosa, estrutura contínua, menos

coeso que acima, friável, frágil, pouco plás
tj-co, não pegajosorpouco poroso com poros

muito finos. Esta terra argilosa desaparece
gradativamente.

Bzzt



RESULTÀDOS DAS ANÁIISES

ÀüOSTRA

HORTZONTE

PROF'UNDIDÀDE (CM)

>2 rnm

GRÀNULOMETRIA T

ÀRGILA (0-2¡r)

sILTE FINO (2-20u)

SILTE cRosso 120-50u)
AREIA FINA (50-200u)

ARErA GRossÀ (200-2000u)

UMIDADE

CO}IPLEXO SORTIVO

(Eq mgll009 solo)
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Descrição morfológica do perfil típico
(não álico) desenvolvido sobre granito
(Território Federal de Rondônia)

Perfil: GROIl

Localização:

Situação e declive:

Alti-tude:

Relevo:

Drenagem:

Vegetação local:

Vegetação regional:

Al
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Cambissolos distróf ico
clima quente e úmiao

Na estrada da Mineração Oriente Novo ã 72lsn

do entrocamento com a BR-364. Território
Federal de Rondônia.

de

em

No meio de

declive.

550 m.

Ondulado,

uma encosta convexa com I0?

Boa.

Floresta

Floresta amazônica-

0-15 cm - Seco. 5 YR 4/6 vermelho amarela

do, seco. 5 YR 4/4 avermelhado, úmido' Com

matéria orgânica não diretamente perceptí
ve1. Cascalhos pouco abundantes de quartzo

anguloso. Argiloso com areia grossa'Estru

tura fragmentar nitida, poliédrica suban

gular média. volume dos vazios médio en

tre os agregados- Móvet. Agregados com

poucos poros finos e meãios tubulares ' Pou

co frágiI, friável, pouco plãstico' pouco

pegajoso. Raízes médias e finas' Atividade

alta. Transição distinta, ondulada'

com vertentes convexas -

de
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f5-30 cm. Seco. 5 YR 4/4 bruno avermelhado',

seco. 5 yR 3/4 bruno avermelhado escurorÍmi
do. Aparentemente não orgânico. Cascalhos
pouco abundantes, muito pouco calhaus de

quartzo leitoso. Argiloso com areia grossa.
Estrutura fragmentar pouco nítida,potiédri
ca subangular média e grande. Volume dos

vazios médio entre os agregados.Coeso (pou

co coeso) . Bastante poros finos tubulares.
Frã.gil, muito friãvel, pIãstico, pouco pg

gajoso. Algumas raízes. Atividade média.

lransição gradual, ondulada.

30-50 cm. 5 YR 8/6 vermelho amareladorseco.

5 YR 4/5 vermelho amarelado/bruno averme

Ihado, úmido. l4uito pouco cascalho. Estru
tura contÍnua em pedaços angulosos- Coeso.

Poucos poros finos tubulares- Frágilrmuito
friável, pouco plãstico, pouco pegajoso.

Fragmentos de rocha alterada formando man-

chas muito abundantes (mais de 50?) a¡nare

las e brancas com feldspatos e quartzo mas

sem mica; de I ã 5 cm e forma bastante ir
regular. Transição gradual, regular.

55-450 cm ?. Rocha de granulação grossa com

felclspatos de grande tamanho, até 3 cm em

certas partes. Friável formando uma arena

com estrutura conservada. Um pouco de ter
ra argilosa marrom se lornando progressiva
mente cinza Preto na base.

c
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RESULTADOS

AMOSTRÀ

IIORIZONTE

DÀS ANÁ,LISES QUÍMTCA,

PROFT]NDIDÀDE (CM)

>2 mm

GRÀNULOMETRIÀ t
ÀRGIL^ (2 r.,)

SILTE PINO (.2-2O yl

SILl'E GRosso (20-50 u)

AREIA FINA (50-200p)
AREIA GROSSA (200-2000u)

UMI DADE

COI'IPLEXO SORTIVO

(Eq mgl1009 solo)
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ct
pH

0 ,70
0r06
0,52
Q ,27

0 ,29
0 r96
2 ,80

55

r,L7

5,15

3,90

(H20)

(KCl )pH

GRO 115

C¡

r4 0-t5 0

9rl

10r0
13r3
6'6

2I ,3
48,1
lr0

11 (CAMBISSOLO -

0r50
0,2L
0 ,49
o,28

L,Q7

Q ,23
2 r7'l

53

0 t64

5,15

4 ,05

cRo lt6
c4

230-240

15r7

6r5
14 ,6

8ro
22,7
47 ,2
lr0

0r30
0 ,11
0,6I
0,39

0,2L
L,20
2 ,83

50

0, 34

5,40

4r00

GRO ll7

c-5

390-400

14 ,0

7rL
713
5r7
8'4

34,6
2,1

0 ,37
0,08
0 ,37
0,18

0r48
1,08
2,56

39

0r30

5r40

4,05

0 ,37
0,08
0 r 08

0 ,12

0r50
0,92
2,Q7

3l

0r09

5,25

4r15

0r43
0,02
or14
0rl0

0r43
I, 07

2 ,30

35

0r05

5,35

4rI0

0 ,37
0 ,02
0 ,10
0r07

0r49
0,34
l-, 30

36

5 r70

4,30

I
N)
P
ts
I
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Descrição morfológica do perfil tÍpico dos Latossolos vermelho

amarelo, desenvolvido sobre granito em clima quente e úmiao

(Território Federal de Rondônia)

Perfil:

Classificação:

Localização:

Situação e declive:

GROI4

Latossolo Vermelho amarelo distrófico
álico.

Na mineração Santa Bárbara. Território
Federal de Rondônia.

Escavação dentro da floresta. Vertente
convexa pouco nítida.

150 metros.

Suavemente ondulado, declividade inferior
ã 22.

Boa.

Floresta.

Floresta amazônica.

0-8 cm - seco. 7,5 yR 5/4 bruno, seco. 7 15

YR 5/3 bruno, úmido. Cor um pouco mais es

cura nos dois primeiros centimetros. Com

matéria orgânica não diretamente perceptÍ-
veI. l"luito pouco cascalho- Arenoso, areia
grossa. Particular. l4uitos Poros finos e

médios i-ntergranulares. Raízes f inas ' At'i-
vidade média.Transição distinta, regular'

Altitude:

Relevo:

Drenagem:

Vegetação local:

Vegetação regional:

At



AB

-2L3-

8-28 cm - seco. 7,5 YR 6/8 amarelo averme

thado, seco. 7,5 yR 5/6 bruño forte, úmi-
do. Com matéria orgânica não diretamente
perceptíveI. Cascalho pouco abundante. Ag

gilo-arenoso. Estrutura contínua, êR pedg

ços angulosos. Coeso, bastante coeso. Pou

co poros, finos e muitos finos tubulares.
¡¡ão frágiI, muito friável, não plãstico,
não pegajoso. Raízes finas. Atividade mÉ

dia. Transição gradual, regular.

28-64 cm - seco. 7,5 YR 5/6 bruno forte,
seco. 7,5 yR 5/4 bruno, úmido. Com maté

ria orgânica não diretamente perceptÍvel,
muito pouco orgânico. Muito pouco casca-
Iho de quartzo. Argiloso com areia média.

Estrutura contínua em pedaços angulosos.
Coeso como acima ou um pouco menos. Bas

tante poros finos tubulares. Frágil, mui

to friãvel, pouco plástico, pouco pegajo-
so. Àlgumas raízes finas. Atividade fraca.
Transição difusa, regular.

64-110 cm - seco. 5 YR 5/8 vermelho amare

lado, seco. 5 YR 6/6 vermelho amarelado,

úmido. Aparentemente não orgânico. ì4uito
pouco cascalho. Àrgiloso com areia grossa-

Estrutura contínua em pedaços angulosos-
Coeso, menos que acima. Bastante poros fi
nos e muito finos tubulares, alguns com

revestimentos. Frágil, muito friável, pog

co plástico, não pegajoso. Sem raizes.Àti
vidade fraca ou nula. lransição difusarre
gular.

Bt

Bzt



Bz2

-2L4-

110-140 cm - seco. 5 YR 6/8 amarelo averme

thado, seco. 5 YR 5/8 vermelho amarelado,
úmiAo. Muito pouco cascalho. Argiloso com

areia média e grossa. Estrutura contínua
em pedaços angulosos e um pouco de pó. Coe

so, um pouco menos que o anterior. l4uitos
poros finos e médios tubulares. Frági1,mui
to friável, pouco plâstico, pouco pegajoso.
Sem raízes. Atividade nula. Transição difu
sâ, regular

140-240 cm - seco. 2,5 yR 5/8 vermelho, se

co. 2,5 yR 4/6 vermelho, úmido. l"luito pou

co cascalho de quartzo. Alguns elementos
ferruginosos (1?) arredondados e alongados
(3/L cm) muito duros, cristalinos, vermelho-

-roxo. Argiloso com areia grossa. Estrutu
ra continua em pedaços angulosos e pó' um

pouco mais pó que acima. l4uitos poros (mais

que acima) finos e muito finos tubulares.
Coeso, um pouco menos que acima. Pouco frá
9il, muito friável, pouco plástico, pouco

pegajoso. Sem raízes. Transição difusar rê
gular.

240-330 cm - seco. I0 R 5/8 vermelho, seco.

I0 R 4/8 vermelho, úmido. Cascalhos pouco

abundantes (5U ). Alguns elementos ferrugino
sos (22) como acima. Àrgiloso. Estrutura
contínua em pedaços angulosos e pó, menos

que acima. Coeso, como acima. Muitos poros

finos tubulares. Pouco frági1, muito friã-
vel, pouco plástico, pouco pegajoso. Sern

raízes. Transição difusa, regular.

B/c

B/c



B/c

-2L5-

330-430 cm - seco. 10 R 4/8 vermelho' seco.

10 R 4/6 vermelho, úmido. Cascalhos pouco

abundantes (menos de 10å). Alguns elemen

tos ferruginosos (2-32) de forma irregular,
até 4 cm de diâmetro. Àlgumas manchas ana-

reladas, irregulares de I cm. Argilo-areno
so. Estrutura contÍnua em pedaços angulosos.

Coeso, üß pouco rnais que acima. Muitos po-

ros finos tubulares, mais que acima. Frãgil,
muito friäveI, pouco plástico, não pegajoso.

Transição difusa, regular.

430-480 ? cm - Na terra fina igual ã do ho

rizonte anterior aParece rocha alterada
gradativamente. Esta rocha se torna mais

e mais visível. A textura é conservada-As

cores são amareladas e esbranquiçadas. Os

micas não são visiveis. À porosidade é e1e

vada.

c



RESULTADOS DAs ANÁI,ISES QUÎ¡4ICA, FlSICA E FISrCO-QUfMICA DÀS ÀMOSTRAS DO PERFIL

AI'IÀRELO - TERRITÓRIO F'BDERAÍ, DE RONDONIA)

ÀMOSTRA

HORI ZONTE

PROFUò¡DIDÀDE (CM)

>2 mm

GRÀNULOMJTRIA g

ARGILA (0-2u)

SILTE FINO (2-20u)

SILTE GRossO (20-50u)

ÀREIÀ FINA (50-200u)

AREIA GRossA (200-2000u)

UMTDÀDE

COI.IPLEXO SORTIVO

(Eq mg,/1009 solo)
++

Ca
++Iig
I

Na'
**
s
H+

-,+++

cTc
VT

ct

GRO 140

AI

0-8

18, 9

8r4
0r9
0r3
4r9

82 ,8
0r5

GRO 14IA GRO 14IB
AB 81

8-18 18 - 28

20 ,6 L2,9

17 ,8 30 ,7
2,3 2,4
0r8 2t3

11 ,4 L3,2
66 ,8 50,1

0 ,7 0,6

QUÀDRO

cRo 142À

Br

30 - 40

pH

pH

0r30
o,02
0,04
0r05
0,41
0,17
0,43
1r0l

4l

2.05

4 ,45

4,15

GRO 1434

B2r

70- B0

( H20)

(Kcr)

Lo t2 Lo ,2

46 rO 47 ,9
2,0 2,9
2,7 2,6
g ,9 8,7

38,7 36 ,5
1,5 11 5

GRO 14. (LATOSSOLO VERMELIIO

0rlB
o,02
0,04
0r0?
0,31
0 ,16
0r70
r,I7

2B

L,29

3, 35

3,95

GRO I45
B/C

r80-190

I0 r l

37r0
Ilr5

3r2
9r8

35 ,8
1r4

cRo 147

B/c

380-390

24,7

38r3
10r3

412

8r1
38, 9

L12

0,25
0,06
0,06
0,08
0,45
0,I3
0 ,92
1,50

30

1r00

4 ,00

4,60

cRo 148

c

490-500

9r6

29 rL
9r7
412

919

O6 ,9
lrl

0,lB
0,02
0r04
0 r 07

0,31
0,05
0,90
L,2L

25

0,68

4,55

4,05

0 r25
0,02
0,07
o,L2
0 ,46
0 r 04

o,7B
L r28

36

0,53

4 ,50

4 ,15

0r43
0,27
0,03
0,04
O ,77
0,09
O ,42
L,28

60

0 r08

5,60

4 ,30

o,25
o,02
0,02
0 r 06

0,35
0,09
0 r 57

1,01
35

5,50

4,25

o ,30
0,02
0 ,02
0r04.
0r38
0rll
o,22
0r71

54

5, 35

4r55

I
N)
P
Or

I



FRACIONAMENTO DA

AMOSTRA

PRoFUNDIDADE (cm)

uerÉnre oncÂ¡¡rca
nÃo gu¡,trFrcaDA

HrDRossor.úvers

Á,croo r[n,vrco LrvRE

Ã,croo ntn vrco PrRoFosFATo

Á.croo Húurco PrRoFosFATo

Ã,croo rCrr,vrco soDA

^Á,croo sú¡trco soDA

HUMINA

r ¡es rnações

CARBONO TOTAL

rqarÉRra oncÂ¡¡rca

QUADRO

CONTIDA NO PERFIL GRO

RAL DE noxoôNra). c

GRO l3l

0-5

0,82

0 ,42

2,34

2 ,54

2 ,05

3,L7

0,73

LL,47

22,54

23 ,28

GRO L32

5- r5

0,28

0r35

3,74

2,LB

0,74

L,75

0r11

7 ,58

L6,73

16,65

9

I3. (LATOSSOLO VERMELHO AMARELO

DE CADA rnaçÃO

cRo 133

L5-25

0 r 13

0r30

4,79

L,25

0r83

1r 95

0,L2

6,67

L6,37

16,36

cRo 134

25-35

0 ,07

0,L7

4 ,39

0 ,82

0,2L

L,52

0 r 07

6,03

L4,33

13,68

cRo 135

45-55

0r19

0,05

3r51

0r59

0,08

0 ,77

3,27

8,73

8,L2

GRO 136

80-90

0,02

0,02

2 ,35

0r48

0,01

0, 36

1,65

5 ,07

5, o9

TERRITÓRIO FEDE

GRO L37

110-120

0r0l

0r00

I, 36

0 ,49

GRO 138

220-230

0 ,02

0,00

0,31

0 r l3

0,29

L,36

3r51

3 ,37

0r19

0 r 83

1,48

L,57

I
N
P\¡
I



RESULTADOS DAs

DO PERFIL GBA

AI\4CSTRA

I]ORTZCNTE

PROFTNDIDADE (crn)

- 218-

QUADRO L2

A}IÃLISES QUIMICA, FlSICA E FlSICO-QUII"IICA DAS A}4OSTRAS

3. (REGOSSOLO - CLTMA SEMI-Á,RTDO E QUENTE - ESTADO DA

BAHIA)

æA 31 æA 32 GA 33 GA 34 GA 35 GA 36

ACtCzC:C4C5

0 -20 20-L20 120-140 150-205 205-225 225-240

>2 nm

GRANI.II.OI{CTRIA 3

ARGrr.A (0-z ¡

srLTE (2-20 )

AREIA

COMPI,EXO SOFTI\À)

(Eq nqLjjg solo)

ca++

¡4g*
a

Na'

K+

S

H+

A1+++

CTC

w

2,60 4,00 15,80 16,30

4rg

11,3

83,8

416

I0,7
84,7

5r1

13,2

81,7

L,28

0,46

0r06

0,30

2,L0

I,59

3,69

57

},IAf,ERTA ORCÂ¡{ICA

cã

NA

c^{

6r1

11, 5

82,4

o,82

0,52

0r05

0,L2

l,5l_

1,19

2,70

56

11,50 27,L0

0,70

0,36

0 ,07

0,I0
I,23
0 ,89

2,L2

58

pH

pH

8r5

12,5

79,L

(H2O)

(Kcl)

0,76

0,54

0,05

0,1r
I,46
1,25

2,7L

54

23,5

L2,9

63 t6

0 rI8
0r06

3

6,20

5,45

0,86

1,00

0r10

0,11

2,07

I,2g

3,36

62

0,L7

0,07

2

5,70

5,00

2,60

2,36

0,40

0r18

5r54

1r65

7 rl-9

77

0 ,15

0,03

5

5r90

5 ,05

0 ,06

0r03

2

6 ,30

5,50

0,05

0,02

2

6,30

5,45

0 r05

0r03

t



RESULTADOS DAS AN.Ã,LISES

TRAS DO PERFTL GAI, 3.

A¡IDSIRA

I{ORIZCTqTE

PROFTNDIDATE (on)

>2 nrn

GRANUT.OMETRTA ?

ARGILA (0-2p)

Slf,TE FniO Q-20v)

SILTE GRoSSo (20-50u)

AREIA I{INA (50-200u)

AREIA GROSSA (200-2000u)

COMPLEXO SORTIVO

(Eq mgl1009 solo)

ca*+
Mg**

I

Na'
K+

S

H+

A1+++

CTC

Vå

MATÉRIA ORGÂNICA

19

Nå

c/N

pH (H2o)

pH (KCl)

-2l-9-

QUADRO 13

eul¡4rcA, FlsrcA E Ffsrco-eul}4rcA DAS AMog

(PODZÓLTCO VERMELHO AMARELO - EUTRÓPICO -
ESTADO DE AIAGOAS)

C,AL 31 C¿L 32 GAL 33 GAL 34 GAL 35 GAL 36

0-10

46,3

10 -38

45,g

7r7

25,4

66,9

38-60

64,8

IA,2

25,9

63,9

60-80

64,0

12,9

26,6

60,5

80-140

53r5

3,66

Ir85
0,25

0,23

5,gg

2,20

0,L7

8,36

72

L9,6

25,L

55,3

>140 crn

70,2

2,59

1,09

0,L2

0r08

3,88

2,L3

0,25

6,26

62

L6,2

28,5

55r3

2,49

1r 30

0,I7
0,09

4,05

2,77

0,33

7,L5

57

7r8

9r7

82,5

2,49

I,77
0 ,16

0 ,13
4,55

2,57

0 ,61

7,73

59

0,94

0,08

1l

6,5

5,60

2,29

3,0I
0 ,14

0 ,08

5,38

2,I5
0,29

7,82

69

0,36

0,02

t8

5,95

4,40

2,24

4,LI
0,24

0r10

6,69

1,35

0,2L

8,25

81

0,36

0 ,03

L2

5,90

4,30

0,16

0,0r

16

5,60

4 r05

0,I2

0 ,01

t2

5,90

4,I0

0,16

0,01

16

6,70

4,25



QUADRO 14

RESULTADOS DAS AN^Ã,LTSES QUIMICA, FÎSICA
A¡,ÍOSTRAS DO PERFIL GAL 7 . (CAMBISSOLO

AMOSTRA

HORIZONTE

PROFT]NDIDADE (cm)

>2 mm

GRANULOTIETRIA Z

ARGILA (0-2¡1¡

SILrE (2-50u)
AREIA (50-2000u)

U},lIDADE

COMPLEXO SORTIVO

(Eq mgllO09 solo)

ca**
-L+

Mg' '

I

Na'

K+
c

H+

AI+++
cTc

V?

MATÉRIA ORGÂNICA

Cå

Ng

CA¡

GÀL 7L

A

0-t5

Lr2

GAT

E FfSIco-QUIMIcA DAS

ESTADO DE ALAGOAS)

Bt

15-35

012

72

17 ,2
28,8
54,0

-220-

GAL

Bz

35-100

0r5

73

38,9
28,4
32,7

GAI, 7 4

B/c

r00-200

3,66
2,I0
0,16
0 ,19
6, l-1

3,27
0,25
9 ,63

63

38,1
24,8
37 ,I

3, I4
2 ,47
0,16
0,05
5 ,82
3,49
0,27
9r58

6I

pH

pH

(H20)

(KCl)

2,59
3,01
0r13
0r04
5 ,77
2,69
0,24
8,70

66

Ir3I
0,13

IO

5,65

4,90

2 ,49
3,68
0 ,10
0,04
6,2L
L,64
0,22
8 ,07

77

0 r 59

0, l-1

5

5 ,45

4 ,35

0,L2
0 ,07

5, 80

4,70



Descrição morfológica do perfil
tho, desenvolvido sobre granito
tado de São Paulo).

Perfil: GSP3

Localização:

Situação e declive:

Altitude:

Relevo:

Drenagem:

Vegetação atual:

Vegetação regional:

típico de Podzolizado
em clima subquente e

Na altura do km 99 da Rodovia Itu-JundiairEs
tado de São Paulo.

Encosta de uma vertente convexa de 5Z de de

clividade.

700 metros.

OnduIado.

Boa.

Pastagens naturais.

Floresta latifoliada troPical.

-22L-

com casca
subúmido (ns

AI 0-15 cm - cor cinzento escura (5V R 4/I úmida);
textura areno cascalhenta; estrutura maciça;esque

letos abundantes; porosidade grande, comum; cog

sistência (seca) solta, (úmida) friáveI;transição
clara, plana; atividade biológica: minhocas; raí
zes finas abundantes.

15-45 cm - cor vermelho amarelada (5Y R 5/8 úmida);
textura areno cascalhenta; estrutura maciçaresque

leto abundante; porosidade grande, comum; consis
tência (seca) solta, (úmida) friáveI; transição
gradual, ondulada; atividade biológica: minhocas;

raízes finas abundantes.

45-65 cm - cor bruna a bruno forte (7,5Y R 5/5

úmida); textura areno argilosa cascalhenta; estru
tura maciça; esqueleto comum; porosidade grande,

comum; consistência (seca) solta, (ûmida) friãveI;

A2

Bt



Bz

transição cl-ara, ondulada; mosqueamento pouco pe

queno; cerosidade fraca, descontínua; atividad.e
biológica: formiga.

65-90 cm - cor vermelho amarelada (5Y R 5/6 úmi

da); textura areno argilosa cascalhenta; estrutu
ra maciça; esqueleto conumi porosidade grande,
comum; consistência (seca) solta, (úmida) friá
vel; transição difusa, ondulada; mosqueamento pe

queno, comum; cerosidade fraca, descontínua; raí
zes finas, muito poucas.

90-110 cm - cor amarelo avermelhada (5Y R 6/6 úmi

da); textura areno argilosa cascalhentai estrutg
ra maciça; esqueleto comum; porosidade grande,

comum; consistência (seca) sotta, (úmida) solta.

B:

c1

-222-

cz

1r 0-140
úmida) ;

240-340
úmida) ;

440-540
úmida) ;

740-840
úmida);

C¡

cm - cor amarelo avermelhada (5Y R 6/7

textura cascalhenta; estrutura maciça.

cm - cor amarelo avermelhada (5Y R 6/8
textura cascalhenta; estrutura maciça-

cm - cor amarelo avermelhada (5y R 7 /5
textura cascalhenta; estrutura maciça.

cm - cor amarelo avermelhada (5Y R 6/6

textura cascalhenta; estrutura maciça.
C¿

Rl

R2

R3

940 cm - Rocha desagregada.

Rocha parcialmente alterada.

Rocha fresca.



REsuLTÀDos DAS ÀNÃ,LrsEs euÍMrcA, FlsrcA ti Ff srco-QUf ltrcn DAS AMOSTRAS

CALHO - ESTADO DE SAO PAULO)

AMOSTRA

HORI ZONTE

PROFUNDIDÀDE (CM)

>2 mm

'cAt¡ur,onurRIA t
ARGILA (0-2y)

SILTE (2-50u)

AREIA FINA (50-200u)

AREIA GROSSA (200-2000ìr)

COMPLEXO SORÎIVO

(Eq mglI009 solo)

ca**
++

Mg

Na+

K+

s
--+
H

Al+++
CTC

V$

I'4ATÉRIA ORGÃNTCA

ct
NT

c/N

GSP 30

À,'1

0-r5

40,3

L5,57
r6,08
26,L3
42 ,04

GSP 3I
"̂2

ts - 45

45,0

30 , 5 4

15,27
26 ¡9r
26,9L

QUADRO I5

GSP 32

Bt

45- 65

50,9

35,84
16,08
24 ,44
30,93

GSP 33
n"2

65- 90

5L,'l

?9,40
L8 ,42
24,22
27,95

L,66
0 ,52
0,09
0 r 09

2 ,36
4,48
Q,92

7,76
30

DO PtrRFII,

GSP 35

ct
110-140

43,5

9 ,O2

20 t35
24,60
45 ,66

pIl

PII

L,L2
0 ,32
Q ,07
0rI5
1,66
4 ,32
L,11
7 ,09

23

(H20)

(KCt)

GSP 3. (PODZOLIZADO

GSP 36

c2

240-340

33,0

7,0r
17,01
2L,79
53,88

I,26
0,50
0,08
0,09
1,93
4,24
I,22
7 ,39

26

I,03
0,10

l0,3
4,60

3, 90

GSP

coM cAs-

GSP 39

R

940-1000

72 ,4

l,Bl
8r33

25 ,62
63,40

c4

740-840

4L,7

4 ,80
15,78
2L,6L
57 ,46

1,34
0,44
0 tQ7

0,08
Ir93
4,00
1,03
6,96

28

38

0,45
0,07
6,4

4,7O

4r05

0,96
0,36
0,08
0,ll
1r5I
2,"Ì2

0 ,47
4,70

32

0,40
0r04

10,0

4 ,32

4,L2

Q,64

0,38
O ,07
0,09
l,l8
I r 36

0,60
3 r 14

37

0,2L
0r03
7 rQ

4r85

4,10

0,96
0,62
0,08
0,31
L ,97
0, B0

0r85
3,42

58

0,06
0,01
6r0

5,00

4, 30

2,64
],60
Q ,07
0, 36

4 ,67
0,80
0,39
5, 86

BO

0,00
0,00

4,75

4 t2Q

0,00
0 r 00

4 r70

5 r22

0r00
0r00

5 ,45

4 ,60

¡
N)
N
UJ

I



Descrição morfológica do perfil típico
Iho amarelo desenvolvidos sobre granito
do de altitude (Estado do Paranã)

PerfiI GSPT

Local i zação

Situação e declive: Ponto alto da paisagem com "boulders", 2

32 de declivi-dade.

Relevo:

Drenagem:

Vegetação local:

-224-

de Solos Podzólicos Verme

no clima subtropical úmi

Estrada apiaí-nibeirão Branco, ã 36 km

Apiaí.

Perfil no topo de pequena elevação.

Boa.

Samambaias que cobrem totalmente o solo.

36 km de Apiaí em direção a Ribeirão Branco. Pon

to alto da paisagem com afloramentos de granito e

matacões, quase no topo de uma encosta. Vegetação

secundária com muita samambaia.

0-5 cm úmido 2,5 YR 3/I úmido (bruno avermelhado

escuro), orgânico com matéria orgânica não direta
menta per:ceptíve1, muito pouco cascalho de quart
Zo, textura argilo-arenosa, estrutura fragmentar
nítida, grunosa média, muito pouco poros, tubos
finos e vasculares, consistência semi-rígi-da mui

to frágil, pcuco plástico não pegajoso, raÍzes fi
nas e médias, atividade média, transição nítida e

pIana.

At

de

o3 5-35 cm úmida 7,5 YR 5/3 com 302 de manchas exten
sas 7,5 YR 5/6 bruno forte irregulares, 30 nlm com

Iimites pouco nítidos sem contraste ' sem rt:Iação
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visível com outros caracteres. Cascalho pouco

abundante, quartzo com arestas vivas, argilo are
noso a argiloso, estrutura fragmentar pouco níti
da, poliédrica subangular média com super estru
tura poliédrica muito grande. Volume dos vazios
pequenos, agregados com muitosporos, tubos muito
finos tubulares e vesiculares. Consistência se

mi rígida friável plástico, não pegajoso. Algg
mas raízes finas, atividade média transição difu
sa plana.

35-80 cm úmido, 7,5 YR 5/6 úmido bruno forte -Cag

calho pouco abundante, quartzo, argiloso, estru
tura fragmentar pouco nítida potiédrica média,vc
lrrnre dos vazios pequenos agregados com poucos po

ros finos, tubulares. Faces brilhantes.

D"r



RESULTÀDOS DÀS ANJbISES

A¡lOSTrLA

IIORIZONTE

PROFUNDIDÀDE (CM)

>2 mm

GRÀNULOMEÎRIA g

ARGILA (0-2u)

SILTE FINO (2-20u)
SILîE GRoSSo (20-50u)

AREIÀ FII'IA (50-200p)

AREIA GROSSÀ (200-2000u)

UMIDÀDE

COMPLEXO SORTIVO

(Eq mg/1009 solo)
++

Ca

Mgn*

Na+

K+

s
+

H

Al+++
cTc
VI

MÀTÉRIÀ ORGÂNICÀ

c8

N8

c/Ì{

pll (II2o)

prr (Kcr)

QUADRO 17

QUÎMICÀ, FfSTcÀ E FÍSICO-QUIMICÀ DÀS ÀMOSTRÀS

MELHO ÀMÀRELO - ESTÀDO DE SÃO PAULO)

GSP 71 GSP 72 GSP ?3 GSP 74 GSP '15

Àr À3

0-l l0 - 20

15, r0

34,0
16 ,0
2r5
5'4

36r5
412

l4, oo

46 ,4
7 14

r12
4,9

38,4
2,9

Br Bzt Bz2

50 - 60 70-100 tl0-120

7, BB

51 ,6
11r 3

2,0
5r6

23,L
2,2

DO PERFIL GSP

GSP 76

12 

.,2'l

56, B

9,4
2rB
4 '3

2r,g
2'3

8,63
3,5I
0 ,12
0,34

L2,98
3 ,46
0,16

16 ,6
7B

L2,27

4Br1
l? o

4r7
5,2

22,7
2rL

822 cr

130-140 r55-165

3,09
0,36
0,18
0r05
3,81
5,65
2,24

LL ,7
48

7. (PODZÕLrCO VER

GSP 77

12,27

34,5
23,2
7,5
6r8

25,"1

2r6

3,29
0 ,67
0,19
0r04
4,29
3,63
0 ,92
B, B4

48

GSP 7g

e2

2ro-220

13r91

18,7
24,5
7,9

!2,3
3L, 9

Lr4

L3.76

27 ,8
26 ,3
7r8
7'5

29,0
lr5

2,94
0,36
0,16
0,02
3 ,52
3,52
1,8I
B, 85

39

5,38
0, 38

14

6,20

5,60

3,09

0 r I3
0,03
3 ,71

L ,97
9,2I

3B

L,77
0, L3

13

4,65

3,95

3,09
0,45
0,15
0, 3l
4,04
2 ,03
L, 82

'1 ,89
5l

0,97
0,10

IO

4 ,90

4,L5

0,72
0 ,0"1

t0

4 ,40

3, B5

3,01
0r45
0 ,22
0r05
3,66
1,68
I,75
1 ,09

51

0 ,47
0,06
B

4 ,45

3,90

3,09
0,45
0,19
0,08
3 ,82
1,33
1, 36

6,5l
59

0,33
0,04
B

4 ,55

3,90

0 ,16
0,03
5

4 ,55

3,95

o:o t

4,60

4,05

I
N
N)
Or

I
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Descrição morfológica do perfil típico de Latossolos Integrada
para Podzólico desenvolvido sobre granito em clima subtropi
cal úmido de altitude (Estado do paraná)

Perfil:

Localização:

Situação e declive:

GPRl

Relevo regional:

Vegetação atual:

Na

de

Estrada ApiaÍ-Curitiba à 28 km antes

Tunas.

Parte alta da topografia; topo de uma e1e

vação com vertente convexa e declive de

2 a 3å.

Ào

Acidentado.

Floresta secundária com bambus e bastante
samambala.

2-O cm - camada preta orgânica, mais ou

menos fibrosa com alguns fraqmentos veqe

tais ainda reconhecÍveis, cor úmi¿a 7 ,5 R

2r5/O com bastante raízes finas; transi
ção nítiaa.

0-10 cm -Iigeiramente úmiao, 7,5 yR 4/4
(úmida); matéria orgânica não diretamente
perceptíve1; l5-20? de argila,textura are

no-argilosa; estrutura nítida, grumosa de

2 e 5 mm, móvel, volume dos vazios mêdio

agregados com poros numerosos' vacuolares,
finos, consistência rígida' pouco plásti-
co¡ muito friáve1, não pegajoso'numerosas

raízes finas e médias, atividade biológi-
câr transição distinta (3 cm) regular'

ott



Atz
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10-45 cm - Iigeiramente úmido, 7,5 YR 4/4

úmida, matéria orgânica não diretamente per

ceptível, 25 a 308 de argila, textura are

no-argilosa a argilo-arenosa; estrutura
muito nÍtida em agregados, grumosa muito fi
na e média 2 mm e outros de 0,5 a I cm (ho

rizonte muito fofo) móvel, volume de vazios
grande (maior que nos horizontes anterio
res agregados com poros numerosos, finos,
vacuolares; consistência rígida, muito friá
vel, plástico não pegaioso; raízes muito

numerosas, finas, médias e grandesrativida
de biológica, transição gradual, não tem

cascalho.

45-75 cm - ligeiramente úmido (não muito

molhável como nos horj-zontes superiores)
cor úmida tO YR 4/4 úmiaa, matéria orgâni
ca não diretamente perceptível, textura ar
gilo arenosa a argilosa (: 35% 402) ¡ es

trutura em aqregados pouco nítido (quase

contínua) poliédrica subangular de I cm;ho

rizonte coeso, volume dos vazios muito pe

queno, poros pouco numerosos tubulares fi
nos, consistência rígida, muito friãvel,
plástico, não pegajoso, raízes finas e mé

dias atividade biológica fraca, transição
graduaJ-.

75-lt0 cm - ligeiramente úmiao' cor 7,5 YR

3/2 úmido, esta cor corresponde aos 20 cm

centrais do horizonte e é mais claro acima

e abaixo, textura argilosa, estrutura em

agregado pouco nítiao (contínua), poliédri
ca subangular, I a 2 cm; coeso (um pouco

mais que o anterior, volume dos vazios mui

Bt

Bl
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to pequeno (nulo) poros pouco numerosos'tg

bulares, finos, consi-stência rígida, muito

friáveI, plástico não pegajoso, algumas raÍ

zes finas, atividade biológica fraca, tran
sição gradual.

IIO-145 cm - Iigeiramente úmido, 5 YR 4/8

úmido; argiloso com um pouco de cascalho
(52 em peso); estrutura fragmentar pouco

nítida poliédrj-ca angular, 1 a 2 cm, coeso'

volume dos vazios muito pequeno, poros pou

co numerosos, tubos finos, fases brilhan
tes 22 pequenas, semi--rígido, friável,pIás
tico, pouco pegajoso' algumas raizes finas,
atividade fraca, transição difusa.

145-170 cm - ligeiramente úmido; 5 YR 4/B

úmido e 2,5 YR 4/8, 5eo de cascalho, argilo
So, estrutura contínua em pedaços angulosos,

poros pouco numerosos ' tubos finos, semi-

-rígido, friável, plástico, pouco ou não

pegajoso; algumas raízes finas, atividade
fraca, transição difusa.

I7O-230 cm - ligeiramente úmido; 5 YR 5/8

cascalho como o anterior (quartzo e felds
patos que se quebr am 2 mm friaúel mas não

pulverulento) argiloso estrutura contínua

em pedaços subangulares, poros numerosos'

finos e muito finos, tubulares, muito friä
vel, plástico, pouco ou não pegajoso' a1

gumas raizes finas, atividade fraca, tran-
sição gradual ondulada.

Bz

B2

B2
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230-280 cm - rocha alterada, material mais

claro, rico em feldspato claro pulverulen
to com áreas arredondadas de 20 a 40 cm de

diâmetro ricos em feldspatos e biotitas
(blocos de rocha alterad.a ainda reconhecÍ

veis).



QUADRO I8
IìtrSULTADOS DÀS ANÃIISES QUÍMICÀ, FfSICÀ E FÍSICO-QUfMICA DÀS AI"IOSI'RÀS DO PERFIL GPR 1.

LICO - IJSTADO DO PARÀN¡,)

AMOSTRA

HORIZONTE

PROFUN_DIDÀDE (CM)

>2 mm

GRANULOI'{ETRIÀ I
ARGILÀ (0-2u)

SILTE FINo (2-20v)

SILTE CROSSo (20-50 u)

AREIÀ FINÀ (50-200u)

AREIA GRossA (200-2000u)

UMI DADE

COMPLEXO SORTIVO

(Eq mgllO09 solo)
^++UA
..-++fr9

Naf
+

K

s

H+
l++AI

VT

MÀT'ÉRIÀ ORGÂNICA

c8

NT

c/N

Jlcroo ltúFlrco o/oo

ÁcrDo rûLvrco o/oo

æR l0 æR lr
Ào \r

2-O ù-10

æR, 12 @R l3a @R 13b @R 14a

\z Àr2 Ar2 81

r0 - 20 20-30 30-40 45-s5

5,43

37,3

6,5

5ro

913

33, 0

4r4

36,7

6'4
3'9

9r8

34, I
4'4

3,44

35, I
6rl
3r6

10, 5

34,g

5r6

B, 33

1,L2

0,13

1, 30

13, Bg

2L,58

I,25
36,72

38

4,25

34 t4

5,4

2,9

10,9

38,1

4'O

@R l4b æR 15

BI BI

60-70 90-100

I,92
0,45

0, I'I
0rI7
2,65

9,49

4,08

L6,22

16

4,29

34,6

9,6

4'3
10,3

33,2

5r5

(LATOSSOLO INTERGRÀDE PÀRÀ PODZÓ

2,27

0 t27

0, 08

0, ll
2,73

7 ,66

5 t76

f6,15
L7

pH

plt

5,22

38,5

6'9
3'7

9'8
34,8

412

(it2o)

(Kc1)

@R 16 G)R L7

82 82

I20-130 t55-r65

1,59

0.39

0,I7
0,I2
2,27

8r 91

5, L6

L6,34

I4

7,89

42,5

612

4rQ

10, B

30 ,0

512

22,50

l, 55

14

4,95

4,20

1,45

0, 39

0,16

0,lo
2,L0

B, ?5

4,86

15, 71

l3

6 ,51

45 ,l
6,9

412

8rg

30,6

3r3

1,25

0,35

12,r4

7 ,02

16, 91.

4,30

3,75

æR t8 @R 19

B2c
200-210 270-280

1.,60

0,33

0,13

o,Q"l

2,L3

1 ,53

4,26

13,94

t5

5 t45

47 ,3
5rg

3r3

915

30, 6

3r3

o,-,n

7 ,20

16, 84

4, L0

3,75

. L,79

0,45

0,14

0, 17

2,55

5, gl
4,11

L2,57

20

7,46

48,4

6r0

4rr
9r5

28,6

316

4,07

0,37

11,00

7 ,35

14, 84

3, 95

J,ÞIJ

l, 84

0,29

0,15

0,04

2,32

5, 4B

4,11

l, 91

l9

3 ,60

0,37

9,73

7 t5-l

13, 86

4 ,00

3 ,65

30 ,l
Lrt2

514

L2,7

37, 0

216

L,52

0,33

0,22

0,04

2 t1g

3,53

3, B1

19,48

11

3,10

0,25

12,40

5,00

.13, 86

4 ,10

3, 85

L,12

0,33

0,I2
0,03

2,20

1,86

3.82

7,88

2B

2,3L

0 t20

11,55

2,58

12,24

4,30

3,90

1,64

0 ,36

0,09

0 ,04

2,33

2,53

3,61

8,47

21

1,33

0, 15

B, 86

0,92

I ,50

4,40

3, B5

I,92
,:rn

0 ,05

2,39

2,I1
2,01

6,57

36

0,76

0r09

8r4

0 t20

5,00

3 ,53

3,81

0,35

0,04

8,67

4,45

3,90

0,20

0,04

5

4,30

3r90

o:tt

4.5g

3r95

I
lv(,
F

I



FRACIONÀMENTO DÀ

ÀMOSTRÀ

PROFUNDIDÀDE
(cm)

¡,l¡rÉnrn oncÂ¡¡r
ce ¡¡Ão Hu¡ltnrl

CADA

Hr DRossoL(¡vn rs
Ácrpo r'úr,vrco

LIVRE

Ác¡oo r'[¡r,vrco
PI ROFOSFATO

A.crDo r¡Cr¡trco
P I ROFOS FATO

Âcrpo FûLVrco
SODA

Ãcr oo rttt{¡co
SODA

IIUMINA

r DAS rnaçÕns

CARBONO TOTAL

n¡rÉnle oRcÂ¡¡tce oo

GPR 1I GPR 12

0-10 10-20

0, 19 0,05

0 ,24 0 ,34

8,52 8r8l

5rl0 4,78

4 ,30 4,56

3,29 3,25

2,72 2,64

18, l0 18,01
42,55 42 ,44
38, 39 3l ,39

PERFIL GPR I.

GPR I3A

20-30

0 ,44

o r'29

7,66

4 ,45

4,89

2,73

2 ,52

17,81
40,79
39 ,23

GPR 138

30-4 0

0 ,16

0,28

7r80

3,59

5 ,39

2 ,47

2,L8

14,11
35 , 9I
32 ,69

QUADRO 19

(LATOSSOLO INTERGRÀDE PARÀ PONZÓITCO . ESTADO DO

cADA rneçÃo

GPR I4A GÐR 148

45-55

0, 10

0rl9

8, 89

3 r 30

2 ,89

I ,67

2,IL

11,90
31,05
29,82

60-70

0r10

0 ,22

7 ,8L

2,80

l_,61

lr63

0 ,0'l

7 t96
23,L0
20,54

GPR 15 GPR 16 GPR 17 GPR 18 GPR 19

90-100 120-r30 155-165 200-2L0 270-280

0,Q2

0r06

5,54

2,13

0,52

0,83

0,40

3 r 89

13,39
1l 1)
LL ¡ I J

0r0l

0r04

3,50

1r 00

0,16

0,50

n l,

a îq

7 ,58
7 ,12

PARÀN,I) . C

0,06

0r05

1r69

0r43

DE

0r06

0r05

Irl9

0 ,23

0r06

0,02

0r5l

0,17

0,20

1, o4

3,4,1

3,29

0,14

0,36
2,03
2 ,05

0rlI

0r63
lr50
I,66

I
N(,
N

I



Descrição morfológica do perfil tipico
vidos sobre granito no clima temperado

Grande do SuI)

Perfil:

Classificação:

Localização:

Situação e declive:

GRS3

Cambissol.

Ã leste de Encruzilhada do SuI (Rio

de do SuI) à 2 km da localidade de

:rot na antiga mina de cassiterita'

No topo de uma Pequena elevação na

alta da Paisagem. Os declives são

50 m, convexos, de 2 a 38 ao redor

fil.

400 metros.

Ondulado, com vales Profundos'

Boa.

de Cambissc¡Ios desenvol-
úmiao (Estado do Rio

Àltitude:

Relevo:

Drenagem:

Vegetação atual:

-233-

Al

Gran-
Pinhei

Campo, com capões arbustivos ou arvores

4aSmdealtura.

parte
de

do per

0-10 cm - ligeiramente úm:-ao' S YR 4/4

úmi¿o (bruno avermelhado). l'[atéria orgâni

ca não diretamente perceptível ' Cascalhos,

de quartzo anguloso, menor que 10 lffi, não

alterado. Argilo (arenoso). Estrutura frag
mentar pouco nítida, poliédrica subangular

pequena. Volume dos vazios pequenos entre

os agregados. Móvel. Agregados com bastan

te poros finos, tubuÌares e vacuolares'

de



Az
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FriáveI. Pouco plástico. Pouco pegajoso.

Raízes finas. Atividade média. Transição
gradual ã difusa, regular.

lO-25 cm - ligeiramente úmido. 5 YR 3/4

úmido (bruno avermelhado escuro) . ¡{até

ria orgânica não diretamente perceptível-
Cascalho abundante, quartzo, I0 nm. Algu

mas micas. Argil-o-arenoso. Estrutura frag

mentar pouco nÍtida, poliédrica subangu-

Iar média. Volume dos vazios muito peque

no entre os agregados. Coeso. Agregados

com pouco poros, f inos, tubulal:es " Friã-
vel. Pouco plãstico. Pouco pegajoso. AI

gumas raízes finas. Atividade média-Tran

sição difusa, regular.

25-40/50 cm - J-igeiramente úmiao - 2,5 YR

úmido (vermelho escuro) ' Aparentemente

não orgânica. Cascalho (30%) de quartzo,
I mm, não alterado. Argi-lo-sil-toso com

areia grossa. Estrutura fragmentar pouco

nitida, poliédrica grande (4-5 cm). volu
me dos vazios pequeno entre os agregados.

Coeso. Agregados com pouco poros finos ty
bulares. Pouco revestimento nas faces dos

grãos de quartzo. Friáve1 (um pouco menos

que acima). Plástico. Pouco pegajoso. A1

gumas raízes finas. Poucos (I0z) grãos de

feldspato ou fragmentos de rocha de I ã 3

cft, muito pouco friáveis - Transição gra-
dual, ondulada.

B
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40/50 -200 cm - rocha alterada: textura
conservada, minerais primários semi-alte-
rados, mica, biotita até ã parte superior
do horizonte feldspatos friáveis. De uma

maneira geraJ-, grande homogeneidade do ho

ri zonte .



RESULTADOS DAS

AMOSTRA

HORI ZONTE

PROT.UNDIDÀDE (CM)

>2 mm (Cascalho)

ANÁLrsEs eufl"rrcA,

GRÀNULOMETRIA

ARGILA (2'20v)
SILTE FINO (2-20y)

SILTE GRoSSO (20-50u)

AREIA FINA (50-200u)

AREIA cRossA (200-2000u)

UI"IIDADE

COI4PLEXO SORTIVO

(Eq mg,/l009 solo)
++

Ca

Mg**
+

Na

K+

s

Il+

AI+++
cTc
V8

MATÉRIA ORGÂNICA

ct
NI
c^
pH (H20)

PH (KCr)

FfsrcA E Ffsrco-QUli4rùA DAs AMosrRÀ's

ESTADO DO RIO GRÀNDE DO SUL)

GRS 3I

À

0- r0

34,6

34,6
'l ,8
3r l

l0 ,9
38,5

4r3

QUADRO 22

GRS 32

Bl

r5-25

62,'l

49,g
8r4
rr8
6 r4

26,2
5'0

GRS 33

B2

3s-45

36,3

54r0
8rl
4r3

10 ,6
Lg ,7
4,5

GRS 34

cr

60-70

37 ,3

33,9
10,8

3r9
8'5

40,5
412

DO PERFIL GRS 3.

L ,62
l,1l
0,28
0,07
3,08
0rB0
1,55
5, 43

57

2 t62
0 ,20

13

5 ,10

3, B0

GRS 35

c2

90-100

33,9

3l, g

L2,B
2,9

10r7
37 ,3
5'3

0,80
0r60
0,2L
o,oB
Ir69
1,63
2,72
6,04

28

(ci\MBrssol.o -

GRS 36

ca

12s-135

34,0

24 t2
r1,1

3r4
l0 ,8
48r4
4rL

0,61
0,48
0,09
0 r 09

r,27
0,82
3,77
5 ,86

22

1,48
0,r3

lt
4.95

3r70

GRS 37

c4

170-tB0

82,9

28,2
L4 ,7

3r6
l3r5
37 ,2
4,6

0,27
0,23
0,05
0 ,07
0,62
L ,44
2 ,96
5,02

T2

2,07
0,19

II
4 ,95

3 ,15

0rl8
0,15
0,05
0,05
0,4 3

0r5B

3r63
4 t64
9

0,26
0 r 04

6

4 ,90

3,90

0,1r
0,07
0r05
0,06
0.29
0 r 35

3,45
4 r 09

7

0,62
0,06

10

4 ,90

3, 85

0r15
0,16
0 r 3I
0 ,06
0r68
0,31
3r54
4,53

15

o.L7
o:ot

4r80

3r90

0,23
oj o'

4r80

3,90

I
¡v(,
Ot

I



Descrição morfológica
amarelo desenvolvidos
(Estado do Rio Grande

Perfil:

Classificação:

LocaIi zação :

-237 -

do perfil típico dos Podzólicos Vermelho

sobre granitos no clima temperado úmido

do SUI)

GRS9

Situação e declive:

Podzótico Vermelho amarelo.

Altitude:

Relevo:

Drenagem:

Vegetação atual:

Estrada Lavras do SuI ã Caçapava do Sul

à 3 km de Lavras (Rio Grande do Sul).

Em um topo onde a topografia é irregular
deviCo ã presença de matacões. Vertentes

convexas com declive de 4 ã 83 -

350 metros.

ondulado com encostas de 500 a I-000 m.

Boa.

lr4ata subtropical arbustiva com pouco de

campo.

0-20 cm - ligeiramente úmiAo. 5 YR 3/2

úmido (bruno avermelhado escuro). Com

matéria orgânica não diretamente perceP

tíveI. Arenoso. Estrutura fragmentar pou

co nitida, poliédrica subanguJ-ar média.

Volume dos vazios muito pequeno entre os

agregados. Móve1 (ou pouco coeso). Agre

gados com pouco poroso f j-nos e médios, tu
bulares e vacuolares. Muito friável. Não

ptástico. uão pegajoso- Raizes finas'Ati
vidade mêdla. Transição gradual, regular'

A
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20-35 cm - ligeiramente úmido. 5 YR 3/L

úmiao (cinzento muito escuro). Com maté

ria orgânica não diretamente perceptível-'
Arenoso, com areia grossa. Estrutura frag
mentar pouco nítida, poliédrica subangular

grande. Volume dos vazios entre os agrega

dos. Coeso. Agregados com bastante poros

f inos a muito f inos, tubulares. I'luito f riá
vel. uão plástico. l¡ão pegajoso. Raízes fi
nas. Transição difusa, regular.

35-50 cm - ligeiramente úmido. 5 YR 2,5/2

úmi¿o (bruno avermelhado escuro). Com maté

ria orgânica não diretamente perceptível'
Arenoso. Estrutura fragmentar pouco nítida,
poliédrica subangular média- Volume dos va

zios pequeno entre os agregados- Coeso'

Àgregados com bastante poros finos e médios,

tubulares e vesiculares. Friável, não plás

tico. Não pegajoso. Algumas raízes. Ativi-
dade médi-a. Na base alguns fragmentos da

rocha alterada, 20 ã 50 mm. Transição grg

dual, regular.

50-65 cm - ligeiramente úmido - 7 ,5 YR 4/4

úmiAo (bruno/bruno escuro). Com matéria or
gânica (muito pouco) não diretamente per

ceptivel. Cascalho abundante, quartzo com

arestas cegas, não alterado, 20'30mm. Are-

no argilosos, com areia grossa. Estrutura
pouco nítida, poliédrica grande- volume dos

vazios muito pequeno entre os agregados'Coe

so. Agregados com muito poros fj-nos tubula
res. lr{uito friável. xão plástico. não pega

joso. Algumas raízes fj-nas- Transição 9rg
dual, regular.



B
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65-75/90 cm - ligeiramente úmiao. 7,5 YR

5/6 (bruno forte). Aparentemente não orgâ
nico. Areno-argiloso à argilo-arenoso ou

silto-argilosos. Estrutura fragmentar (não

muito) nítida poliédrica média e grande.
Vo1ume dos vazios pequeno entre os agrega
dos. Coeso. Agregados com muito poros fi
nos tubulares. Friável, não pIástico, não

pegajosos. Algumas raízes. Transição níti
da, irregular.

75/90/20O cm - granito alterado, averme-
lhado, friável com a estrutura conservada
com zonas arredondadas ou alongadas (l ã

10 cm para 3 cm) cinzentas argilosas.

c



RESI'LTÀDOS DAS ANÁLISES

AMOSTRA

HORI ZONTE

PROFUNDIDADE (cM)

>2 mm

QUADRO 23

QUIMICÀ, IIfSICA E FfSICO-QUIMICA DAS AMOSTRÀS

AY¡ARELO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

GRÀNULO},ÍETRIÀ I

ARGILA (0-Zp¡

sILTE FINO (2-2Av)
SILTE GRosso (20-50p)

AREIA F'I}JA (50-2OOu)

AREIA cRoSSÀ (200-2000u)

Ui'lI DADE

COMPLEXO SORTIVO

(Eq mgll009 solo)

ca+*
Mg**
Na+

K+

S
+

H'

AT+++

cTc

GRS 9I

0- 10

2,6

GRS 92

l0 -20

2rL

14,4
7 rB
6r5

18, I
48, 6

rr7

GRS 93

À

16,1
7 r4
719

19 ,4
43r3
2r0

20 -30 40 - 50

GRS 94

2,6

GRS 95

55-65

28 r7

20,2
16 ,8

715

14 ,4
39, g

2,2

DO PERFIL GRS 9. (PODZÓLICO V-ER¡{DLHO

2r,r
11,I

7 14

L7 ,7
40,3
2,8

14,0

}IATERIÀ ORGÂNICÀ

ct
Ng

cn¡

pl{ (HZo)

pH (KCI)

2 ,87
I,5l
0 ,11
0,41
4,90
0 ,46
0 ,06

5 ,42

90

20,g
11r l
6'7

13r9
46,o
2r3

GRS 96

65 - 75

30,1

26 ,7
16,7
5'5

I0,2
40,9
3rl

r, gg

I,20
0,10
0 ,16
3,45
0t47
0 r 55

4 ,47

't7

GRs 9'l

I I0-r20

27 ,L

L ,57
0,80
0r09
0,08
2,54
0 ,94
I, 39

4 ,87

52

L ,62
0,49
0,10
0,07
2,28
1,0r
I,66

4 ,95

46

2,9L
0,23

13

5,75

4 ,40

c

190- 200

23,L

98

r'Ì ,6
713
5r4

2I ,4
46,0
3,3

I,52
0 ,46
0,10
0 ,07
2,L5
1,01
1,48

4,64

46

1,95
0, 16

L2

4.85

4r05

L7 ,0
9r0
4r7

16,7
50 ,6
2rg

I,75
0,13

13

4, 80

3,85

1r 87

0,92
0, 17

0,05
3, 0l
I,30
L r52

5 r 83

52

3,L2
3,50
0,31
0,04
6,97
0,75
0,31

I,03

8'l

3, 18

0,10

32

4,70

3,95

2,02
0,03

67

4, B0

3,90

3,04
3,80
0,33
0 ,04
7,2L
0,48
0 ,06

7,75

93

0,72
0,07

10

5,00

3r85

0,48
0r03

16

5,95

4,05

o r25
0r0l

25

5r85

4,35

I
tv
Þo
I



FRACIONAMENTO

AI"IOSTRA

PROPUNDIDADE (cm¡

MATÉRIA ORGÂNICA
NÃO HUMIFIcADA

HTDROSSOLÚVEIS

Âcroo FúLVrco LrvRE

Ãcroo FûLVrco PrRoFosFATo

Á,croo HtMrco PrRoFosFATo

Á.croo FúLVrco soEA

Ã,croo Hû¡lrco soDA

HUMTNA

I DAS rnaçõns

CARBONO TOTAI

oa ¡¿arÉRre oncÃr'lrcA Do pERFTL

GRS 91

0-10

0,22

0 r 30

2,09

2,gg

2 ,44

2 ,42

3,L7

9,72

23,35

23t40

QUADRO 24

cRS g (poozóLrco vERMELHO AMARELO

DE CADA rnaçÃO

GRS 92

10-20

0r15

0 t20

2,54

2t40

L ,99

1,84

0,7L

5r09

L4,92

15,00

GRS 93

20-30

0rI0

0,17

3 r 84

2,56

2,8L

l-r5I

0,55

2 tg0

L4,24

L3tg4

GRS 94

40-50

0 ,07

0,I4

3,31

1,41

2 ,80

1,06

0r39

2,69

1I, 87

l-I,7 4

GRS 95

55-65

0,06

0,2L

2 ,29

0 ,57

0,78

0,5!r

0,13

I r66

6,29

6,33

RTO GRANDE

GRS 96

65-7 5

0,0r

0 ,11

2 ,38

0,76

DO SUL. C

GRS 97

llc-r20

0, 01

0r04

0,25

0 ,12

GRS 98

190-20 0

0,02

0 ,02

0,25

0,1r

0 ,57

I ,42

5,25

5,28

0 ,16

0r61

I, 19

0r15

0 ,49

L r04

I
lv
Þ
H
I
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