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RESI'MO

AáIeaestudadacorrespondeàumapequenap-arcelade
uma vertent., iò.uriãuÀu-pi¿*i*u å cidade de rlha solteira' o

substrato é o basaito aIõerado com -uma contribuição va¡iável'
norém. qe¡almente tr-acã, 

-ãã-ãi"nitos interÈrapianos ' Há também um

;;;;i'aË-ã"i""" de quarEzo, arenito e basarÈo'

o trabalho de campo caracterizou-se pela
identificação . .;;;ã; dos perfíJ - verticais dos solos em

toposseqüências e, ptl""ipã1t"nt-e' ,neIa pesquisa das tlânsiÇões
late¡aís e do """ 

-."i"aå detalhadã' ¡ie permitiu 
- ^i-de¡r-t 

i f icar
diferentes tipos de 

-p.-JCC"à"" e de horizontes ' organizados em

seqüências ver ticais ou laterals '

A cobertura pedológica estudada caracteriza-se pela
presença de soros- .;; 

";;"ü"i; äominante e outros com esmectitas
dominantes. a r"raiäo 

-å"pããl"r entre eres mostra que os solos
caulinlticos sao mjis urrÊigo= e que¡ ent¡e eles, se intercala'
piovav"Imente, a colocação dos -s.ei,xos ' Nesse caso' sugere-se que

a sucessão de sorãs 
-Ëo¡n caulinita dominante pa:a . soJ'os com

esmectita dominante- d."ãtt" at una f¡ente de bissialitização
;;;;;á;"4., transfoimando os solos a partir da sua base'

A cobertura pedológica com esmectltas dominanÈês

aDresenta seqüências nodulares, com nódulos lito¡reliquiais
iË;;;iil; . "*ä;;ï;-;"1ï¿ã;i;" ' Em re r ação ao. basarto arterado
bege da base do p.tfii, -åu-ttódulo" perdem parcialmente a sllica'
concentlam o ferro e, em menor, .p.roporção, o. alumlnio. No

horizonte nodular. 
-rr^-- parfe dos nóduloJ se transforma em plasma

e o fe¡¡o liberado påãe'afi*entar as soluções da base do perfil'

As següências nodulares com matriz poliédrica são

transformadu" t p-riii de sua base' por um horizonte argiloso e

;¿;r;;;-;ã nóåuros, que aparece em forma de cunha' entre o

rrãii"ã"i" nodular e ó ¡àsalrã alterado. Mi cr oscopi camente, essa

tïansformação .-tã"J"t-iã-- "t 
pela diminuição da coesão e

iiää"iãõäã' a"" "óã;i;;. 
- õ dêrerminismo dessa transformação

noderia ser a ."aiilãåðão do regime hldrico, por conc-entração da

ffi;';: 
-äåJ' ü;-ããii.""6"", causadas pera irresularidade da

fiente de alteração do basalto '

uma outra frente de transformação a-f eta a

cobertura pedológica-.å* ""*"ttita 
dominante' cuja cor dos seus

;;i;;-p;;"å* r.tð.ui,n.-"tà e verricalmenre do vermelho (montante e

;;;;; 
-";;r;;r a"" påtÏl"l -ao-bruno (jusante e base dos perfis) '

Provavelmente, essã transformação relaciona-se às condições de

;;äå;-ä;'-;;í" " 
jusanre. EIa co¡¡esponde à fase mais ¡ecente da

.iãi"ða" dessa cobèrtura pedológica'
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ÀBSTRÀCT

The area studied is a small part of a watershed
near the town of Ilha solteira, The substratlim is of basalt with
ã--l"rltuifv weak, va¡iable cont¡-ibution of intertrapped
sand"sEone, úh.t" is also a covering layer of quartz, sândstone
and basalt pebbles.

The fiel-d work is characte¡ized by the
identification and study of vertical soil profiles, in
i"p"=ãã".".es and, principally, by research and in-depth study of
i;;;;;Í i¡ansitionã ' rt- also permits the identification of
va¡ious different types of pedogeñesis and horizons, organized in
ve¡ticaI o¡ laEeraI sequences'

The soil mantLe under study was characterized by
the presence of a kaolini te - dominated soil. sample and another

=*".Ëi t" - aominated one, The spaEial convection bet\,,¡een them
d.emonstrates that the kaolinitic soil is the oIder, and bet\À¡een
if."-i"" some pebbles were presumably deqosíted. In this case, it

".rõg""t" 
that the succession of the kaol ini te - pr edominan! soil to

lhå" smec ti te - pr edominant soil occurs at an ascendent front of
bisialitizatión, transforming the soil upwards from the base.

The smectite-predominant soil mantle presents
vertical nodulous sequences, htith red IithorelíctaI nodules and a

pãiif.,.àii. marrix. rn the modified beige basalt at the profile's
L."ã, tfr. nodules partially lose silica, also concentratíng iron
and, to a Iesser ãegree, 

- aluminium, In the nodulous horizons,
some nodules are tran:formed into plasma, and the iron Iiberated
may enrich the solutions at the profj-Ie's base '

The nodulous sequences in the polihedric matrix
are transformed, upwards from the base, by a clayey- and vertic
ftoriron, without nõdules. which appears as a wedge, between the

""ã"f""å 
ho¡izons and Ehe modified basalt. Under the microscope,

Ëfri" 
- tiu"iformaEion is cha¡acterized by a ¡eductio¡ .in cohesion

ã"ã- ¡l ifr" fissuring of the nodules. The determinism of this
iiurr"for*rrion could be the modification of the hydric regimen,
in terms of water concentration, at the centers of the
depressions caused by irregularities of the basalt changes'

A different transformation front affects Ehe
smec ti te - pr edoninant soil nantle, whose soil colo¡ changes
fäiåiãffV-and verticatly from red (uphilI, at Ehe summit of the
liofif."l ro brown (Aowñfritt. at the base of the profiles) . This
inã¿ifi.utio., i" related to. the downhill soil humídity. IE
ããi¡espond= to the soil man¡les most recent phase of evolution.
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CÀPÍTUI,O I

ÀPRESENTÀçÃO E OBdTETTVOS

Díve¡sos autores (Bocquier , f97 L; BouJ-et, I9'74,
1981-, 1983 ; Nahon, 1,976; Chauvel , 197"7; LUCAS, l-989;...),
demonstraram o papel das transformações internas na evolução da

cobe¡tu¡a superficial e, em particular, do seu modelado

Esses resultados foram obtidos graças à análise
das relações espaciais entre as organízações do soIo, desde a

escala das unidades de ¡elevo até a escafa mic¡oscópica. o

interesse e a originalidade dessas análises bi ou tridimensionais
foram registrados por Boulet et aI (tgeza, b e c) . .Aplicadas ao

estudo da cobertu¡a superficial de uma unidade de relevo, essa
metodologia permite evidenciar suas transformações,

Dentro dessa linha de pesquisa, estabelecida sobre
uma metodologia do tipo estruturalista, realizou-se o estudo de

uma cobertura pedológica sobre basalto, próximo à cidade de Ilha
Solteira (Estado de são Paulo - Brasil) A prospecção sobre o

terreno mostrou a presença de horizontes de alteração (alterita) ,

horizontes nodulares, outros argilosos vérticos ou poliédricos e

ho¡izontes superficiais , Há. também, um nlvel de seixos, de

composição est¡anha à do basalto alte¡ado.

Na base dos perfis tem-se o basalto alterado e,
acima desse, pode-se ter ho¡izontes nodula¡es ou argilosos,
vérticos ou poliédricos. Esses horizontes argilosos são
descontlnuos e podem separar os horizontes nodulares do basalto
alte¡ado, constituindo as bolsas argilosas.

Em função da geometria desses vol,umes e da

morfologia das suas transições, levantaram-se algumas hipóteses
sob¡e a gênese dos ho¡izontes nodula¡es e das bol-sas argj-Iosas.
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Os obJetlvoe do presente tlabalho gão, prJ.nelro,
ldentfflcar oE sistenas pedológlcos deeenvolvldos na área
proepectada e, aegundo, estudar en detalhe a gênese dog
horLzonteg nodularee e dae boleae argilosae,

À PrL¡reLra ParÈe apresenta, no câpltulo Tr, os
aspectos flsicos da área de estudo. O capltulo ITT discut.e alguns
aspectos da alteração intempérica e da pedogênese das rochas
vulcânicas básicas da Bacia do Paraná.

A Se$¡nda
metodologia de pesquisa,
BouIet et aI (1"982) para
da cobertu¡a pedológica,

Parte destina-se à apresentação da
enfatizando- se as etapas propostas por
a busca do conhecimento t¡idimensional

A Terceira Parte apresenta, no câl]ltulc' Vtr, os
dados mac¡oscópicos da toposseqüência mais representativa da á¡ea
estudada, identi fi cando - se as seqüências ve¡ticais de ho¡izontes
e as relações geométricas ent¡e elas. o câpltulo VTTT trata do
estudo detalhado da gênese dos horizontes nodula¡es e das bolsas
argi losas .

A Quarta Parte mostra a organização da cobertura
pedológica na escala da bacia, O Câpltul o IX expõe a organização
bidimensional das outras toposseqüências estudadas. o capltrìlo x
apresenta a organização tridimensional da cobertura pedológica,
através da projeção no plano de algumas caracte¡lsticas ou
caracteres identificados nas toposseqüências. O câpltulo XT

discute o esquema interpretatj-vo da evolução da cobertura
pedológica e do modelado.

Enfim, o item Consideraçõeg finaie destina-se a

ínEerpretação de todo o conjunto de solos estudados.



CÀPÍTUI,O II

ÀSPECTOS FÍSICOS DA ÁREÀ DE ESTUDO

r. - IJocÀrrzAçÃo

A área em estudo situa-se próxima à cidade de Il,ha
Solteira e corresponde à parcela de uma vertente de um córrego,
afluente do ¡io paraná, A cidade de Il-ha Soltei¡a situa-se a
noroest.è do Estado de São paulo (Figura 'J_, Volume II-Ànexos,
página I - Fig,l-, p.B) , às margens do Rio paraná e no
prolongamento dos inte¡f lrivios dos rios Tietê-São José dos
Dour ados .

II . ÀSPECTOS CI,TMÁTICOS

Os dados referentes aos elementos climáticos da
região de Ilha Solteíra fo¡am extraldos do ¡e1ató¡io do IpT
(198s).

o clima da região foi classificado como tropícal
guente e hmido com 1a 2 meses secos (Nimer, 1979) ou sub-hmido
com pouca deficiência hld¡ica, megatérmica e com valo¡es bem
dist¡ibuldos durante o ano (Thornrhwaite & Mather, 1955).

A Tabela l-, situada na página 47 do VoIume II-
.Anexos (Tab,f , p,41 ), apresenta as médias mensais da temperatula
e da precipitação pluvial . a precipitação média anual da região é
de l-408,8mm, apresentando um perfodo mais chuvoso d.e novembr o a
feve¡ei¡o. Nesse perlodo, observa-se uma precipitação média total
de 858mm, equivalente a 618 do tot.al anual precipitado. O perlodo
mais seco do ano inicia-se no mês de junho, prolongando-se até o
mês de agosto. Nel_e ocorte uma precipitação média de g3mm,

eguivalente a 5.98 do total anual precipitado.
À temperatura não apresenta grandes variações ao

ano. A média anual das temperatu¡as médias diárias é de
meses mais guentes do ano são janeiro, feve¡ei¡o e

longo do
24oc. os
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março. com média mensal das temperaÈuras médias diárias de 26oc'
os meses mais frios do ano são junho e julho, com a média mensal-

das Lemperaturas médias diá¡ias de ztoc e 21oc, r espect i vamente '

Essas temperaturas apresentam uma variação média de !42 em

relação à média anual das temperaturas médias diá¡ias '

rrr. - AsPEclos DA VEGETÀçãO

À vegetação original era de Floresta Tropical
semi -decfdua, com sub-bosque abundante e á¡vo¡es de até 2O metros
de altura. Ä ocupação dessa área, nos {rltimos 50, anos

transformou -a em pastagêns¡ com algumas pequenas parcelas de

culturas anuais acompanhando os val"es. Na área em estudo, a

cobe¡tura vegetal é de capim colonião ou culturas anuais (milho e

feijão) .

IV. - ASPECTOS GEOMORFOI,óGICOS E GEOI¡óGICOS

À règião de rtha solEeira apresenta-se inserida na

vertente do vale do rio Paraná, com relevo regional ca¡acterizado
pela presença de encostas amplas, com declividade em geral abaixo
de L5B e topos bastante aplainados, descendo em patamares longos
em direção à caÌha do rio Paraná, A parte cimeira das encosÈas

desenvolve-se sobre a¡enitos do Grupo Bauru e parcialmente sobre
depósitos de seixos; os patamares, ou parte deles, apresentam
basaltos do crupo são Bento (lPT, 1985) .

O Grupo São Bento é representado por ¡ochas
vulcânicas tolelticas da Fornação Serra Geraf, com idade
,Jurássico-Cretácea, enEre os quais se inte¡calam, ocasionalmenEe,

os arenitos e os siltitos. são basaltos aflricos a subaffricos,
com conteúdo de fenocristais inferior a 58 do volume. Esses

fenocristais (0.5-2mm) e/ou microfenocristais (0.2-0'5mm) são

representados por plagioclásios cáIcicos (fi¡=86-50), piroxênios
tipo augita (wo=42-26) e pigeonita (Wo=1-2-6), ra¡as olivinas, em

geraI, completamente alte¡adas (BeIIieni et aI, 1983). A matriz
fundamental é constitulda de plagioclásios ripiformes, mic¡ólitos
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de piroxênios e abundância de opacos (titânio_magnetita e
ilmenira) .

O Grupo Bau-r u apresenta Iit.ologia caracte¡lstica
da Formação Santo Anastácio, constitulda por arenitos de
granuJ-ação fina a média, localment.e argilosos¡ com seLeÇão
regurar a ruim, com grãos arredondados a subar r edondados ,cobe¡tos por pellcula de óxido-hid¡óxido de ferro. Em sua
mineralogia, predomina o quartzo, ocorrendo, s ecundar iamente,
feldspatos, calcedônias e opacos.

Ào longo do espigão, onde se siEua a zona urbana
de flha SoLteira. ocorrem espessas formações superficiais. de
ca¡áte¡ latossórico, recobertos por depósitos de seixos de até 3
metros de espessura. São seixos de quartzo, a¡enito, basalto e
arguma carcedônia com matriz areno-argirosa. Esses depósitos
apresentam-se afte¡ados e, a seu nlvel topográfico, parecem
associar -se a blocos de couraça ferruginosa, decamét¡icos e
métricos que configurariam um nlvef de Àltos Terraços do
Quaternário t"tédio/tnf erior para o planarto ocidental paulista
(rPT, 1981) .

A meia encosta, e coincidindo com frequência a um
patamar alongado em direção ao ¡io pa¡aná, ocorte um nfvel
conglomerático com est¡atificação de depósito fruvial e abundante
matriz areno-argilosa. os seixos são menores, mui-tas vezes
alte¡ados e apresentam a mêsma petrografia dos ante¡iores. Esses
elementos repousam sobre os a¡enitos da Formação santo Ànastácio
e podem representar uma facies conglomerátíca dessa Formação
(rPT, L9 B1) ,



CAPÍTUI,O IIT

ÀI,TERÀçÃO TNTEMPÉRICÀ E PEDOGENESE DÀS ROCHÀS vIrLCÂNrCÀs
B.á,SIcÀs DÀ BÀcIÀ Do PÀRÀNá,; REvIs.ão BIBI,IoGRÁTICÀ

r. ASPECIOS ESTRUTURiATS DOS PERFIS DE AT,TERAçã,O

CerLos tipos de estrutura da ¡ocha basáltica podem
possibilitar a formação de alteritos e ao mesmo tempo influenciar
na morfologia da alte¡ação desses materiais. os perfis que formam
alteritos são particularmente interessantes, pois, permitem o
estudo da ¡ocha-sã e das facies de alteração.

Para os basaltos da Formação Serra Geral,
encontram-se na literatura dois tipos príncipais de alteritos :

. AlteraÇão concêntrica (carvaÌho, 1-97 O;
Gonçalves, L987; Rocha, f99Ar, com fragmentos de
basalto altelado de até 30cm de diâmetro, que
apresentam córtex de alteração escamado,
concentr i cament e disposto em torno do núcIeo,
inicialmente não alterado. Na escala de cada
fragmento de basalto alterado, nota - se que a
espessura desse córtex é variável, podendo
atingir até 20cm e suas camadas constituem
dife¡entes "microperfis', de alteração, ao redor
do núcleo.
, A)teração não concêntrica (Menegotto &
Gasparetto, 1987; NicoIa e BouIet, L987 l, com
fragmentos de basalto alte¡ado, menores,
alongados horizontalmente e, raramente com
cór tex .

Menegotto & Gasparetto (198?), estudando a
morfologia da alteração das ¡ochas vulcânicas ácidas e básicas da
Formação Serra ceraI, na região de Santa Maria, RS, constataram
gue a aÌteração concêntrica desenvolveu-se, preferencialmente,
nos materiais onde as fissuras sepatavam as rochas em grandes
bJ-ocos, de forma mais ou menos prismática e¡ raramente, nos
materiais intensamente fissu¡ados ou vesi-culares.

Em Il-ha Solteira, a verÈente estudada contém solos
pouco espessos, sobre basaltos intensamente fissurados e com

abundantes amlgdalas ou não. Nas facjes isafterita, localizadas
nos perfis mais a jusante, pode ocorrer a formação de córtex, com
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espessura infe¡io¡ ou igual a 2cm. Nesse caso, além dos aspectos
estruturais do basalto alte¡ado (fissuração, presença de
amlgdalas), conside¡ou-se como um fator determinante na formação
dessa feição, a posição topográfica do perfil estudado.

ProvaveÌmente, essas diferenças es trutur ai s
promovem una maio¡ ou menor homogeneização da influência da
percolação das soluções que, por sua vez, influenciam no tipo de
alteração. O meio de alteração torna-se mais aberto em dizeção à
periferia dos fragmentos de basalto (principalmente na aì_teração
concêntrica) e em direção ao topo dos ho¡izontes de alteração
(aIEeração concênt¡ica e não concêntrica) .

It, - .as TRANSFORITAçõES NAS ATJTERT?AS E A PEDOãENESE

A paragênese simples das rochas vulcânicas básicas
(pIagiocIásios, minerais ferro-magnesianos, opacos e vídros
inte¡sticiais) lhes confere um ca¡áter "homogêneo,,. Nos pïocessos
de intemperismo, essas ¡ochas se comportam como materiais simples
(sem quartzo, somente silicatos) como ¡evelam os estudos de
diversos autores, entre eles Delvigne (1965); Sieffermann (1973),
Proust (1983) e Gonçalves (1987).

Em relação às ¡ochas básicas e ultrabásicas,
observa-se gue as paragêneses da alteração intempérica dos
basaÌtos são mais simples (Ildefonse, I?BT). À rápida abe¡tura do
meio e a conseqùente homogeneização das soluções devem-se à forte
porosidade dessas rochas, já no infcio da alteração intempérica.
Essa porosidade resulta da rápida dissolução dos mine¡ais
primários, em função da textura fina da rocha e de sua
constituição simples e, também, pode ser decorrente da alteração
hidrotermal, gue afeta, nornalmente, as olivinas e os vidros
vul cânicos ,

Em 1960, a Comissão Nacional de Solos (C.N.S)
adotou para os solos derivados das rochas básicas duas unidades
principais r solos com B IatossóIico (Te¡ra Roxa Legltima) e solos
com B textu¡aI (Te¡ra Roxa Estruturada) Diversos trabalhos foram
feitos sobre esses materíais: paiva Neto êt al (Ig49) , Setzer
(I949), Paiva Neto & Nascimento (I95] ), Benema et al (1959),
MeIfi (r-962), Moniz (tgøt, J,s73l , ca¡valho (!970), ¡lelfi a r,evi

l

I

I

l
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(197 l) , Levi & Melfi (L9721 , Pedro e! al (i.9761 , Gonçalves
(1978), Ca¡valho et al (1983), Oliveira & prado (j.987), conçalves
(L987), Menegotto & casparetto (1,987) e Rocha (1990) .

Apesar desses trabaLhos, são poucos os estudos das
primeiras fases da alteração supérgena e da pedogênese sob¡e as
¡ochas vulcânicas básicas, Pode-se destaca¡ ô trabalho de Miklos
et al (1986, r9B7), feito a partir de perfis verticais, estudados
e coletados em pontos preferenciais da paisagem, com observações
especfficas sob¡e as transições laterais. Trata-se, portanto, de
uma pesquisa em que a anáIj-se bidimensional da cobertura
pedológica aparece de modo mais expllciEo.

O trabalho mais recente de mapeamento dos soJ-os,
que abrange a área em esEudo, foi ¡ealizado pelo rnstitut.Õ de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, l-985). A área
desse mapeamento situa-se entte a bo¡da do PlanaIto Ocidental
Paulista e o Ieito maior do rio paraná, O desenvolvimento
pedogenético associou-se às fases de coLuvionamento do arenito
Bauru, notadamente àgueles relacionados à Formação Santo
Anastácio, retrabalhados ao longo do euaternário pelo caudal do
¡io. Esse retrabalhamento possibilitou a interposição de
cascalheiras de espessura entre 1 ê 6 metros, em profundidades
va¡ iadas .

Àssim, a evolução pedogenética da área permitiu a
oco¡rência de solos com diferenciações morfológicas e anallticas
significativas, estando os solos com perfis mais desenvolvidos,
situados nas porções afta e média da encosta do vale, ocupadas
por Latossofos (litologia = Arenito) e podzóJicos
(Iitologia=a¡enito ou basalto) , e èncontrados os Ljt6ljcos
(litologia=basalto), bzunizens avermel-hados (Iitologia=basalto) e
solos åjdromórficos (litologia=basalto) .

Os .Latossolos ocupam mais de 4OB da área mapeada,
ocorrendo em setores da aIta, média e baixa encosta, São solos
que apresentam um horizonte B IatossóIico com espessura mlnima de
30cm, sob um hor j-zonte À, quando esse ainda subsiste.
ldent.if icou-se, apenas, a classe LaëossoJo VermeTho-Escuro,
ca¡acterizado por aplesentar um horizonte B com co¡es de matiz
mais vermelho que 3.5YR e valor igual ou inferior a 4, além de
uma relação molecul-a¡ AL2o3/Fe2O3 menor que 3,14.
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Esses solos apresentavam algumas catacterlsticas
aElpicas para a classe, tais como valores de Ki relat.ivamente
elevados, relação textural próxima de 1.5 e cTc/l-oog de argila
superior a 12emg (sem cor¡eção para carbono) . Entretanto, devido
à aparente ausência de cerosidade nas observações de campo, à

distribuição de argiJ-a ao longo do horizonte B, bem como o f¡aco
desenvolvimento da estrutura, fo¡am conside¡ados como Latossolos,
intermediá¡ios para Podzólicos Vermelho - Escuros .

os brunizens avermel-hados compreendem os solos
minerais não hidromó¡ficos, com horizonte A chernozêmico
sobrejacente a um Bt, com argila de ativídade aIta, e nltida
diferenciação entre os horizontes, devido às caracEerlsticas de
cor, estrutura e/ou texLula (Jacomine, 1"979). Fo¡am identificadas
t¡ês unidades pedológicas : 1) Brunizen Avernefhado, textura
argiTosa; 2) Brunizem AvetneLhado, Cextuza argilosa com cascal-ho
e 3) Brunizem Avermefhado, noderadamente dzenado, textura
argi losa .

Os solos litóljcos apresentavam horizonte À

chernozêmico, textura argilosa e caráter eut¡ófico, Foram
estabelecidas duas classes : 1) Litófico Eutzófico, a

chernozêmico muito raso (( 20cn), substrato basaLto e 2l Litófico
Eutrófico A chernozêmico raso (<¿Ocn), substrato cascafheira.

À classe solos hjdronórficos, fo¡am incluldos os
solos com horizonte ttglei,', a menos de 6Ocm de profundidade.
Conside¡ando-se o conte{rdo de maté¡ia orgânica, bem como a
coloração do horizonte A, esses solos foram divididos em duas
classes : ll Sofos cfei Húnjco e 2\ Sol-os GLei Pouco Húmico.

De acordo com o mapeamento do fPT a vertente em

estudo apresenta, de montante para jusante, a sucessão dos
seguintes tipos de solos : b¡unizens avermelhados, Ìitólicos e

solos hidromórficos ou glei.
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CAPf ÎUIJO IV

À EVOT,Uçã,O METODOLóGICÀ DA pEDOr,OcIÀ DE cÀ¡Ípo

o estudo e

vertical do solo cons ti tuem,
pedólogos; as c Ia s si fi cações
perfil ve¡ tical .

interpr etação da di fer enciação
ainda, o objetivo principal dos

de solos consideram como obj eto o

que levam
solo:

Segundo Boulet (1987), há, pelo menos, duas ¡azões
os pedólogos a privilegiar a diferencíação vertical- do

- a de ordem histórica: a pedologia nasceu do
reconhecimento da diferenciação ve¡tical do solo e des9r.r si-gnif icado genético. À prova disso é que asclassificações baseadas no perfil são praticame-nte asúnicas disponlveís para se fazer o inventário e ageneralização do conhecimento dos solos.
- a relacionada à escaÌa das observações de campo que
permiEe soment.ê a observação di¡e!a da diferen-ciação
vertical do solo (escala métrica) . A diferenciação
lateraf da cobertura pedológica, de escala decamétricae muitas vezes hecLométrica, precisa ser reconstituldapela slntese de observações descontlnuas. Algumasvezes, os cortes de estrada, por exempLo, permitem umaprimeira observação da organização latèral ãa coberturapedológica.

Em função disso, consideraram- se, na formação do
soJ^o, essencialmenEe, as transformações verticais, isto é, da
base para o Eopo, a ¡ocha-mãe transforma-se, originando
sucessivos horizontes, Nas cartas pedológicas, os l-imites que
separavam domlnios com perfis verticais diferentes eram
localizados com a ajuda de caracteres fisiográficos (vegetação,
relevo,...) ou de superffcie (¡eflectância) e, não, de variações
laterais j-nte¡nas da cobertu¡a pedológica,

Entretanto, numerosos pedóIogos perceberam a
importância das variações Iaterais da cobertu¡a pedológica,
principalmente, em função da topografia. Assim, desde 1934, Milne
introduziu a noção de catena, EIe considera, então, que os solos



que se sucedem em uma vertente
gênéticas entre si. Em seguida,
(por exemplo, BushnelI, f942¡
Del-vigne. 1965) estudaram e

l-aterais,

l3

são ligados e apresentam relações
numerosos pedólogos e geoqulmicos
Greene, 1945; Maignien, L95B e
interpretaram essas var iações

Entre esses pesquisadores, Delvigne (1965) teve um

papel particularmente impôrtante no esLudo das coberturas
fe¡rallticas, sendo pioneiro na demonstração da migração late¡al
do alumfnio.

Para obter esses resultados, Del"vigne t¡abal-hou em

Eoposseqüência, uLilizando cerca de três perfis, que foram
suficientes para estabelecer a distribuição dos constituintes e
raciocina¡ sobre a geogulmica, Entret.anto, Delvigne não
reconstituiu a organização mor fológica bidimensional da cobertu¡a
pedológica, que foi. posteriormente, valorízada no trabalho de
Bocquier (1971) .

RUELLAN (l-970) mostra uma representação
morfológica bidimensional conLlnua das principais coberturas
pedológicas cafcá¡ías no Marrocos, Isso tepresenta,
provavelmente, a tentativa mais adiantada anLes do inlcio da
análise bidimensional das coberturas pedológícas por aproximação
geométrica, assim como do estudc detalhado das transições
late¡ais e dos racioclnios genéticos que dela decorrem,
int¡oduzidos, poste¡iormente, por Bocquier (1-972) .

À fim de justificar a met.odologia adotada neste
trabalho, vamos precisar a contribuição de Bocquier (Ig7 I) na
compreensão do significado das variações laterais do soIo. Até
entâo, os estudos em toposseqüências consistiam em ab¡ir um certo
número de t¡incheiras em uma vertente, estudá- Ias cuidadosamènte,
transpor esses dados sobre um corte topográfico e ligar os
horízontes entre si, Em geral, o aparecimento e o té¡mino de um

horizonte era lepresentado em bisel e não se precisava
geométrica, morfológica e analiticamente como se efetuavam as
variações laterais.



l4

Sumariamente, pode-se dizer que a cont¡ibuição de
Bocquier foí mostrar gue as transições laterais represent.am,
muitas vezes, as zonas chaves para a compreensão da gênese e da
dinâmica da cobertura pedológica. De modo mais preciso, sua
contribuição situa-se em dois nlveis de observação:

- \Ia escala macroscópi ca, mostlando que a
leconstituição, pot aproximação geométrica, da forma
¡eal dos Iimítes dos ho¡izontes permite raciocinar
sobre a gênese e a dinâmica desses ho¡izontes. po¡
exemplo, na toposseqüência de Kosselliti (r'ig. 2, p.g),
a invasão remontante do me.io lixiviado pefo meio
argiloso, montmorilonltico, foi demonst¡ada pela
permanência dos ho¡ízontes lixiviados entre as Ilnguas
dos ho¡izontes de acumulação ferruginosa (Fig. 2, p,9)
e pelo estudo detalhado da passagem late¡al enLre os
domlnios arênoso e argiloso (nig. 3, p.9). Essa
transição, en forma de degraus, caracterizava-se peJ_a
presença de organizações tlpicas do meio lixiviado no
interior do meio de acumulação (onde elas não poderiam
se forma¡ ) e pela continuidade Iateral dessas
or ga ni zações ,

- Na escala microscópi ca, e autor relaciona
inicialmente cada observação feita com a ,,anatomia
reaI,, da cobertura pedológica e passa do macro ao
microscópico, introduzindo uma continuidade de anáIise
entre as est.ruturas bidimensionais, em cada nlvel de
observação.

Em seguida, Bocquier privilegia a técnica da
análise petrográfica nos estudos das Iâminas delgadas de solo,
como também o fizeram Bretrer (1964) ou Delvigne (l-965). Aqui,
mais uma vez, o autor raciocina sobre as relações geométricas, em

particular, utilizando a rel-ação de conco¡dância e discordância,
explorando de maneira mais sistemática a identificação das
seqüências genéticas de organização.

Posteriormente, Boulet (I9'l 4) Eraz uma
contribuição fundamental a esses estudos, demonsttando gue
existem coberturas pedoJ"ógicas em desequillbrio nas condições
pedobioc l imá ticas vigentes e int¡oduz a noção de sistema de
transfÕtmaÇão, Segundo o autor, as organizações elementares (modo

de organização e de Iigação das partlculas que constituem um

horizonte) estão sempre em transformação, pois, em uma seqüência
genéEica de evolução, elas se fo¡mam na base do horizonte (que
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caracterizam) e se dest.roem no topo do mesmo. Isso corresponde a
um equillbrío dinâmico, que é estável em um deEerminado domfnio
pedobioclímático; porém, se a variação dos fatores exLe¡nos for
suficiente para que o pedocJ-ima saia desse domlnio, a cobertu¡a
pedológica entra em desequilfbrio com as novas condições
pedoclimáticas. .A transformação começa na cobertura pedológica
inicial, onde as condições de desequiJ.fbrio são máximas, e
progride Iateralmente, os novos horizontes cor tam a seqüência de
ho¡izontes da cobe¡tura inicial e essa disco¡dância permite um

¡acioclnio cronológico, informando também sobre o sentido e o
modo de progressão da transformação. O conjunto formado pela
cobertura inicial e os horizonEes de transformação são
denominados de sjsLema de transformação,

Em seguida, a noção de sjstema de transformação
foi enriquecida com o trabalho de outros autores entre os quais
cita-se Tulenne (I975), Nahon (!976) , chauveL (rg77l, Leprun
(1979), FRTTSCH (i.984), FRTTSCH er al (1986), LUCAS er al
(1984), Lucas (1989) . No Brasil, a slntese dos t¡abalhos gue
seguiram essa finha de pesquisa pode ser vista no artigo de
Queiroz Neto (1988) mas pode-se citar os seguintes autores ;

Queiroz NeE.o et al (1981), FERNANDES BARRos (1985) , castro &

curmi (1987), Lucas er aI (1984) e Nicola & Bouler (t-987).

Em slntese, os t¡abalhos citados constitulram a
base para uma evolução recente da pedoJ.ogia e mostram que o
perfil vertical é uma visão incompleta do solo, pois as variações
laterais não são estudadas de maneira detalhada, Assim, o perfil
do solo deve se¡ considerado como um nlvel de observação e não
como um nlvel de organização, Ele não permite conhecer a anatomia
real- da cobeltura pedológica. A descobe¡!a dos sjstemas de
transformaçâo foi posslvel devido à utilização de uma abordagem
pedológica que não se preocupou em deEerminar os tipos de solos,
mas sim reconsEitui¡ a anatomia ¡ear e a dinâmica da cobertura
pedológíca, na sua totalidade e em todas as escalas (DOSSO, 1991;
RUELLÀN et al 1989; RUELLÀN e DOSSO, 1,993).
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cÀPfTUr,O V

OS TR.àBÀI,HOS DE CÀI,ÍPO

cARAcrERr zAçÃo ot I;øRTEMTE EsrwADA

À região de Ilha solteí¡a apresenla- se inserida na
vertente do vale do rio Pa¡aná, com relevo regional caracte¡izado
pela presença de encostas amplas e Eopos bastante aplainados,
descendo em palamares longos em direção à calha do rio paraná. À

área em estudo (Fíg. a, p.l-0) situa-se em um patamar mais baixo,
próximo à cal-ha do ¡io Paraná, Ela co¡¡esponde a uma pequena
parte de uma vertenLe, de baixa decl-ividade (entre 6 e l-08) e com

alterações pouco espessas, diretamente sobre os basaltos da
Formação serra Geraf, Essas alterações apresentam, em suas partes
mais elevadas, uma contribuição dos materiais atenosos da
Formação Santo Anastácio, que ocorrem na forma de plaquetas de
arenito. englobadas na massa basáItica amigdalóidal-. Há, também,
seixos roJados, sendo esses encontrados em toda a vertente.

o arenito é constituldo, principafmenle, de grãos
de quartzo, com faces subangulares e/ou angulares e Lamanho
inferior a 50 microns. Podem ocorrer opacos, micas, feldspatos e

voLumes a¡redondados, centimétricos, que estão preenchidos com
plasma cinza e argilassépico em luz poJ.arizada. Esses volumes são
semelhantes às veslculas do basalto amigdalóidaI. Há. também, uma

mac¡iz pouco abundante. constitulda de um plasma semelhante
àqueJ-e dos volumes arredondados.

A jusante, podem ocorrer nódulos com morfologia
interna semelhante ao areníto, porém, suã textura é mais
grosseira, apresentando quartzos de tamanho médio ent¡e B0 a 100
mic¡ons.

As observações petrográfÍcas feitas em amost¡as de
basalto pouco alterado (P¡ancha 1, fotos L a 7 - pt,1.,f ,1, a 7),
coletadas em uma pedreira situada a 5O0m da vertente estudada,
¡evel-am ttatar -se de rochas basálticas afl¡icas a subaflricas,
apresentando uma estrutura microlltica fina, com amplo predomlnio
da mesostase (903) e baixo conteúdo de fenocristais ( < 1og) .

I.
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Os fenocristais são compostos, principalmente, de
plagioclásios (ce¡ca de 60t ), de fo¡ma rètangular ( O.¡-O.5mm de
comprimento) , às vezes, ripiformes. podem estat isolados
(orientação qualquer) ou agrupados (em fo¡ma de J-eque ou septos) .

Os cristais estão conservados. Há também piroxênios (cerca de
l-5t) , ti tânio - magneti tas (cerca de 7Z) , pseudomorfoses
provavelmente de olivinas (cerca de 3t) , vidros vulcânicos (cerca
de 1t), filossilicatos secundários de co¡ verde (98) e filões de
quartzo fibror¡adiado e calcita macrocristalizada. AIém desses,
ocorrem quartzos (¡aros) e óxidos de ferro do tipo hematÍta, ao
redo¡ dos crist.ais de titânio-magnetita, formando uma auréola
ve¡me1ha. As fotos da P¡ancha 1 ilustram essas diferentes fases.

Pot vezes, a ¡ocha é vesicul_a¡. Essas veslculas
podem estar vazias ou apresenLar filossilicatos secundários de
cor ve¡de. Esses filossilicatos aparecem também substituindo
parcialmente a massa fundamental, fo¡mando organizações zonadas
(IIdefonse, !987 ) .

IT, - À ÀNÁI,ISE TRTDIMENSIoNÀÍ, DÀ CoBERTT]Rå, PEDoLóGIc^a,

Segundo Boulet et aI (1982a e b) , para se buscar o
conhecimento tridimensional da cobertura pedológica, é preciso
escolher uma ou várias unidades de ¡elevo (bacia hidrográfica ou
parte desta) que. supõe-se, sejam representativas da região a ser
estudada. Em seguida procede-se, em cada unidade escolhida, às
seguintes operações (Boulet et al-. 1982a e b) :

1) Estudo de um cetto número de topossegüências , orientadas
segundo a linha de maio¡ declive, pode-se começar o trabalho
colocando-se uma trinchei¡a no Eopo, outra no meio e oucra ajusante da toposseqüência (Fig. 5, p.11), ou então, fazendo-
se primeiro uma série de tradagens para, em seguida, plotar
as trincheiras, gue serão, cuidadosamente, estudadas.
Adotando-se esse procedimento, fo¡am estudadas cinco
toposseqüências. Na prospecção, o uso do t¡ado foidificultado peJ.a presença de seixos, nóduIos endu¡ecidos eho¡izontes muito argilosos; por isso. quase sempre, ot¡abalho foi realizado em t¡incheiras. Em cada t¡inèhei¡a,
as descrições dos perfis foram feitas segundo as indicações
do ManuaI de T¡abalho de Campo (SOCÌEDÀDE BR.ASILEIRÀ DE
cIÊNcIÀ Do sol,o, L976l : sucesÁão e espessura dos volumespedológicos, limites e transições, caracterlsticas e feições
pedológicas no interior de cada horizonte e nas transições.

'I
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À Figura 6 (Fig.6, Þ.11-) exemplifica a reconstituição daorganização morfológica bidimensional da coberturapedo),ógica, util-izando a parEe montante de uma das
topossegüências est.udadas e o procediment.o da aproximação
geomét.rica, proposto por BouLet et al- (1982a e b) : na
Erinchei¡a À1 , situada a montante, observou-se da base para
o topo do perfil, a presença dos seguintes ho¡izontes :

. Horizontes do conjunto de alte¡ação do basalto;

. Horizonte argiloso, vértico, vermelho;
, HorizonLe argiLoso, poliédrico, b¡uno-ave¡melhado;
, Ho¡izonte nodula¡, rico em nódulos vermelhos. Com uma

lupa, observa-se gue esses nódulos conservam as
esEruturas 1itológicas do basalto ou do arenito
intertrapiano.À matriz é argÍlosa,poliédrica e vermelha;

, Horizonte rico em seixos;
, Horizonte super ficial .

A trinchei¡a Ã2, Iocalízada pouco mais a jusante em relação
à At-, apresenta uma organização diferente: eIa contém úma
seqüência contlnua entre o basalto alterado da base doperfíl e os nódul-os J.itorreliquíais, incluindo todos osinte¡mediá¡ios morfológicos entre esses dois extremos,
Provavelmente. essa seqüência é genética (a ser confirmado
no estudo mic¡oscópico) e foi denominada de ,,seqüência
nodular vermelha com matriz poliédrica',.
Como as t¡incheiras Ä1 e A2 são diferentes, coloca-se um
outro ponto de observação (trinchei¡a ou, se posslvel,
tradagem) exatamente entre elas. Essa técnica é, usuaJ.mente,
conhecida como técnica de obse¡vações medianas, Àssim, após
a observação de sucessivos pontos entre essas duas
t¡inchei¡as, pode- se localizar a trincheira A8, que permit.e
estuda¡ a passagem entre os perfís das t.rincheiras A1 e A2.
O estudo dessa transição mostra gue o ho¡izonte vértico.
argiloso e vermelho aparece entre o basaLto aLte¡ado e ohorizonte nodular Iitorreliquial-, em forma de cunha, Essehorizonte argiloso e vé¡tíco interrompe a ,,seqüência nodular
ve¡melha com mat¡iz poliédrica',, transformando-a.

Então, o estudo das toposseqùências possibilita :

- o desenho do corte sob¡e o corte topográfico (ve¡ o
exemplo de Ilha SoItei¡a, mais adiante, no Capftulo
VrI, item Ir) ;

- a localização das trincheiras a serem abertas, no
caso da prospecçâo ínicial t.er sido feita com o t¡ado
(como o exemplo de Boulet et al, 1982a e b) ;

- o inventário dos principais tipos de horizontes e das
suas caracterlsticas;
- a coleta de amostras para análises e confecções de
lâminas delgadas, Se quisermos conhece¡ a estrutura
espacial das calacte¡lsticas anal.lticas com curvas de
isovalo¡, deve-se completar essa amosttagem com
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Èradagens localizadas, de modo a seguir todas asvariações laterais. Nèsse caso, o pap"f da amost.ragemnão é de ca¡acteriza¡ todo um horizonte, mas deestabelecer os gradientes de variação;
- freqüentemente, as toposseqüências de uma mesmavertente ou de uma mesma bacia hidrográfica sãodife¡entes, pata compreender essas diferenças éimpottant.e estudar, segundo o plano horizonLaf, areparÈição das relações espaciais dos diferentesho¡izontes ou volumes pedológicos. para isso,identificam-se sobre os cortes ve¡ticaiå
(topos s eqüências ) todas as variações Iaterais quepossam ser localizadas sobre o plano ho¡izonial(Iimites de horizontes ou de catactere;) .

2) O mapeamento das curvas de Ísodiferenciação é no¡malmentefeito com o t¡ado. À técnica é simpÌes (nig. 7, p,L2): oho¡izonEe referido . no plano pelo tracejaáo, gåç-" àstoposseqüências, existe em dois pontos justapos-tos. para
procurar um te¡cei¡o ponto onde apareça esse horizonte faz_se um corte entre. os_ dois primeiros, onde se procura 

¿exclusivamente, o ho¡izonte em questão, utilizanão_ se atécnica das observações medianas (já vista na prospecção dastoposseqùências ) . se ele existe, pode-se ligar os ionEos comcelta aproximação; ao contrário, se el_e não exisÊe, faz_seum corte transve¡sal partindo e chegando ao horizonteconside¡ado. Assim, encontram-se, neðes sar i amente , doispontos onde oco¡re o horizonte em questão, permitindo traçardois segmentos de curva, Essas curvas são chamadas de curvasde íeodlferenciação e não visam à identificação de umadicotomia do espaço (Boulet et aI, j-9?8) ¡ presença de umperfil de um l-ado, ausência do outro. ¡o locål-izar, sobre oplano horizontal, a projeção dos limites do ho¡izonte ou doscaracteres, admitem-se as variações late¡ais da cobe¡tu¡apedológica, sem prévias interpretações. Àpós o estudo mac¡oe microscópico das relações entte os hoiizontes e as suas
- organizações, fazem-se as inte¡pretações.o plano final dá uma imagem da estrutura horizontal da coberturapedológica. neces sar i amente , acompanhada de coïtes verticais,pois,.a organização ho¡izontal nãó pode ser interpretaàã sem âorganização ver tical
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.â, COIJETÀ DE ÀI{OSTRÀS E OS TRÀBÀIHOS DE IJÀBORÀTóRIO

Após o estudo das toposseqüências, foram coletadas
amostras para a confecção de râminas delgadas, anári-ses qufmicas
e mineralógicas, À coleta de amostras para a confecção das
lâminas delgadas ptocurou amostrar as zonas de transição e os
voÌumes caracte¡fsticos. As amostragêns fo¡am feitas em
trincheiras recentemente abe¡tas ou então ¡enovadas, cada amostra
foi orientada, numerada e colocada em caixas de papelão.

Díversas lâminas deJ_gadas (9cm x l-3cm de tamanho)
foram feitas para ca¡acte¡izar a organização micr omor fol ógi ca dos
horizontes ou das transições e estabelecer as filiações encre os
constituintes ou entre as organízações do solo, Todas as amostras
fo¡am endurecidas, previamente, com resina pala possibilitar a
confecção das lâminas delgadas (Delaye, 1,g84) . A terminologia
utilizada nesses estudos foi a proposta por Brewer (1964),

Na caractêrização das fases mine¡ais utilizou_se a
Difração de Raios-X nas amostras totais e na fração argila. Na
trincheira 43, utiliza¡am-se, também, as análises qulmicas
pontuais efetuadas ao Microscópio nletrônico de Va¡¡edu¡a com
analisador ou a Mic¡ossonda Eletrônica,

o estudo microscópico mostrou que a textura do
basalto está conservada no intelior dos nódulos o que
possibiritou a apricação do racioclrrio isovorumét¡ico de Millot e
Bonifas (1955) . As análises qulmicas totais foram feitas pela
técnica da Fluorescência de Raios-X.
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À mineraJ.ogia (Raios_X) da fração argila ¡eti¡ada
do basalto alte¡ado e dos nóduros ritorreriquiais apresenÈou
poucas variações, por isso, utirizaram-se os dados qulmicos e a
cristalinidade das argilas (esmectitas e caulinitas) pa¡a mÕstrar
a evolução desses materiais:

- A cristalinidade das caulinitas foi estimada após otratamento com hidrazina. Range er al (1969) n""i'iãiu*que a intensidade dos picos a ?.15À e 10,4A cresce.quando a cristalinidade diminui -

- À c¡istalinidade das esmectítas foi detelminada pelofndice d.e Bisgaye (1965), que consiste na medidá daaltu¡a da ¡eflexão a 17À (p) , após cratamento cometileno gJ.icoI e na altuïa do valL desse mesmo pico(V) . uma esmectita perfeitamente cristalizada a;ln 
-;;

reLação V/p próxima da unidade e aquelas de ¡"i*"c¡istalinidade rêm um valo¡ mais baixo ir:.g, e , 
-p.lãl'.'-
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DÀDOS MÀCROSCóPICOS

r. cÀn,acrERfsrrcÀs Dos HoRrzoNTss pspor,ócrcos

Para facilita¡ a exposição, reagrupamos os
horizontes semelhantes em conj untoe de horlzontes, Na vertente
estudada, foram identificados sete conjuntos de ho¡izontes, gue
fo¡am numerados de montante para jusante e da base para o topo
dos perfis, seguindo-se a ordem de apresentação das
toposseqüências, Àssim, mesmo ern diferentes topossèqüências, os
horizontes semelhantes entre si receberão a mesma denominação, Os

conjuntos de ho¡izontes são :

Conjunto de alteração:
. facies isalterita.
, facies aloterita.

Conj unto vértico.
conjunto poÌiédrico.
Conjunto nodular.
conjunto de seixos,
conj unto superficial ou orgâno-mineraI.

A descrição detalhada dos ho¡izontes encontra-se
anexa. A seguir , apresènta - se um resumo das organizações
macroscópícas de cada conjunto, enfatizando-se as mais
importantes na distinção dos ho¡izontes da toposseqüência
Aproveita-se a oportunidade para apresentar a numeração de cada
horizonte, utilizada no corte dessa toposseqüência (fig. g, p.
13). As fotos das Pranchas 2 e 3 ilusEram parte dos ho¡izontes
encontrados.

l
;.:]i



24

A. CON;nïI3¡o DE ALTERj'çÍ,O

Os ho¡izontes do conjunt.o de
dois tipos de materiais :

. Basalto alterado em fragmentos, e. Matriz argilosa, localiãada entre osaIte¡ado,

os diferentes tipos de ho¡izontes
distínguem pelas organizações do ,basa-Z Eo afteÍado
a co¡ ) e da matriz (cor, estrutura e abundância).

Na escala métrica, há duas facies de basalto
alte¡ado:

' facies ieatterr-tsa, definida por chaterin & MÀRTÌN (1972)pera 
-conservação da estrutura oiiginar da ¡ocha. ñå"". 

"."o,os . fragmentos de basalto alte¡ado, de fo¡ma ãiongaAa
ho¡ i zonta lmente, estão assentados, em sua ¡naior àimãnsão, esão paralelos ent¡e si.
. facl-eg aloterita (Chatelin & MARTIN, r972), onde aestrutura da rocha pode ser encontrada apenas localmente. osfragmentos de basalto alterado estão åispe¡sos na matrizargilosa, normafmente mais abundante do quê 

". facjesisalterltica.

alteração apr esentam

fragmentos de basa l to

de alteraçâo se
(pr incipalmente

L. Faclea Lgalterita (horizontes 1)

1,1, Isaltetita basáItica de cor clara, eemdif erenciação f erruginoea

pertencem a esse grupo os ho¡izontes de basalto
alterado de cores cinza-róseas (7,5yR7 /2) ou bruno_ama¡el-ado-
claras (aOyR6 /4) ou cinza-cla¡as (1OyR7/l-) ou cinza_escu¡as
(10YR4,/1) Nesses basaltos não há diferenciações importantes que

possam ser interpretadas como decorrentes da ferruginização,

os horizontes de basalto afte¡ado cl-a¡o se
distinguem pela cor da matriz, que pode se¡ bruno-avermerhado-
escuta ou bruna. Fez-se uma distinção para os basaltos que
apresentam abundantes amrgdaras que são vorumes irregurares,
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nilimétricos, preenchidos por minerais b¡ancos, verdes
avermelhados. Pertencem a esse grupo os horizontes :

Horfzonte 1 - isalterira basáItica cJ.ara, sem dife¡enciacão
ferruginosa, com matriz argilosa pouco abundante, bruno-
avermelhado - escura
HorLzonte 1b - semelhante ao precedente, porém, com mat¡iz
argilosa bruno-avermelhado-escu¡a e bruna,
HorizonÈe 1a - isalte¡ita basáItica sem dife¡enciacão
ferruginosa, ¡ica em amfgdalas, Matriz argilosa, vermelha.

1,2, IBalterita basáItLca con diferenclação
periférica vermelha

Surge nos fragment.os de basalto alte¡ado claro,
uma dife¡enciação periférica vermelha ou verme l-ho - ama¡ elada . EIa
é descontfnua e de espessura inferior ao centlmetro,

Esses horizont.es se distinguem pelo tipo de
mat¡iz, que pode ser ve¡mel-ha e bruna ou, unicamente, bruna,
Pertencem a esse grupo os seguintes horizontes :

Horizonte 1c - isalte¡ita basáItica com diferenciaçãoperiférica ve¡melha, A matriz argilosa é ve¡melha e bruna.
Horizonte 1d - horizonte semelhante ao precedente, porém, amatriz argilosa é, somente, b¡uno-escura,

1,3. IEalterita bagáItica ver¡relha ou vermelha e
preta

O basalto alterado apresenta col ve¡melho-
amarelada (5YR5/B), ou vermelha (2,5yF'4/el ou preta. No detalhe
de cada fragmento de basalto alte¡ado pode-se encontrar uma
diferenciação periférica vermelha, mais escura do que o nú¡cIeo
desses elementos,

À distinção desses horizontes baseia-se na co¡ da
mat¡iz (vermefha e/ou bruna) e na abundância de amlgdalas.
Pertencem a esse grupo os seguíntes ho¡ízontes :

Horizonte le - isalterita basáltica
matriz argilosa vermelha.
HorLzonte 1f - horizonte semelhante
com matriz argilosa bruno - escu¡a .

ve¡melha e preta, com

ao precedente, por ém,
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1.¿, Iaalt€rfta bagáltÍca bruna e preta

Basalto alterado de co¡ marrom-clara (?,5yR5/6) ou
b¡uno-forte (7,5YR5/8) com abundantes manchas pretas (2-3mm) , que
podem ocupar todo o centro dos fragmentos de basalto alterado, A

matriz é bruno-amarelada. Pertence a esse grupo o horizonte 19,

2, Facies aloterita (horízontee 2)

Nesses horizontes, a mat¡iz argíIosa é mais
abundante do que nos precedentes, representando cerca de 30 a 7O*
do volume total.

Na distinção desses horizontes foram util-ízados os
mesmos critérios da facies isalte¡ita, porém. desaparecem os
basaftos alte¡ados beges com diferenciação periférica vermelha,
pois, a cor vermelha se desenvolve, também, no interior dos
fragmentos, Na matriz argílosa, surge a estrutura poliédrica.

O basal-to alte¡ado é menos coerente
fragmentos são menores, tendendo a arredondados.

2.1, Àloterita basáltica de cor clara, sem
dlferenciação f errugínosa

OS

Esses horizontes se distinguem pela cor da matriz
que pode ser ve¡melha ou ve¡melha e bruna, São eles :

Horízonte2-alterorrellquiasde
diferenciação ferruginosa, com matr i z
ave¡ melhado - escur a e poliédrica.
Horlzonte 2b - ho¡izonte semelhante ao
surge na mat¡iz argilosa uma fase b¡una.

cor clara, sem
argilosa bruno -

precedente, por ém,

2.2. àIoterita baeáltica vernelha ou vermelha e preÈa

A distinção desses horizontes aloterlticos se faz
pela abundância da cor preta nas alte¡orrelfquías e pela cor da
matriz. Pertencem a esse grupo os seguintes ho¡izontes :



HorizonÈe 2a - aLoterita ve¡melha, com maE¡iz argiJ"osave¡melha e bruna, Â estrutura é poliédrica.
HorLzonte 2c - alterorreJ.iguia vermelha, com matriz argilosavermel-ha e bruna. À estrutura é poliédrrca,

B. CON,JTTI;ITO NODUT.AR

Os horizontes nodulares apresentam dois tipos de
materiais ;

. Nódulos, que representam cerca de 70-BOB do vol,ume total,e. Matriz argil-osa, pouco abundante.

Três facies de nódulos fo¡am identificadas, em
função da petrografia : facies basaJ-to, facies arenito fino e
facies a¡enito grosseiro. Em todos eres predomina a cor vermelha
ou ve¡melho-amarelada, enttêtanto, pode ocorrer uma fase preta,
normarmente no nhcreo dos nódulos. outra variação é a ocor¡ência
da diferenciaçâo periférica ama¡ela ou vermelho - escur a, quase
pr eta .

Todas essas caracterlsticas serão assinaladas na
descrição e no corte da toposseqüência ,,A,,. Entretanto, para
definir os tipos de horizon.es conside¡am- se as seguintes
caracterlsticas ,

. Para os nódulos, utiliza-se a cor da fase predominante,., Para a matriz argilosa, consideram-se a cor e a estrutura.
.A estrutura é poliédrica em todos os ho¡izontes nodurares-áatoposseqüência que será apresentada em aetåtñ"(toposseqüência "À"), mas, ve¡emos mais adiante, S".--;ï"pode ser mic¡oagregada,

Foram identi ficados seguintes hor i zontes
nodula¡es:

Horfzonte 5 - abundantes nódulos vermelhos, com mat¡izbruno -ave¡melhado - escura, poliédrica.
HorLzonte 5a - ho¡izonte semelhante ao precedente, porém,surge na matriz uma fase b¡una,
HorLzonte Sb - abundantes nódulos vermeLhos e pretos, commat¡iz bruno-avermelhado-escura e bruna. potiédriã.
Horizonte 5c - ho¡izonte semeLhante ao precedenEe, porém,
com matriz poliédrica, mosqueada, predomin-ando a cor' bruna.
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c. cou,irtrrro vÉnrtco

Os horizontes vé¡ticos são muito argilosos, de cor
b¡uno-ave¡melhado-escu¡a e b¡una (horizonte 3) ou bruna
(horizonte 3b) , ocasionalmente, contêm abundantes nódulos
ve¡melhos e friáveis (horizonte 3a).

D , CONJT'IíEEO POIJTÉDRTCO

os horizontes poliédricos são argilosos e
apresentam dive¡sos tipos de feições pedológicas tais como
manchas brunas ou pretas, volumes pretos de impregnação do plasma
vermelho, nódulos e ¡evestimentos.

A diferenciação desses horizontes teve como
critério a estrutura, a cor e a presença de nódulos ve¡melhos e

Horl.zonte 4 - horizonte poliédrico, de co¡ ve¡melha,
Horizonte 4a - horizonte poliédrico, de cor cinza-bruno-
clara, com freqüentes nódulos ve¡melhos,
Horizonte db - ho¡izonte pol-iédrico, de cor br uno - ama¡ elado -
escur a ,

E. CON;TT'NTO DE SETXOS

Nesse conjunto, os seixos são abundantes e essa
caracterlstica foi utilizada para distinguir os horj_zontes de
seixos daqueles gue contêm seixos. os seixos são de quarczo,
a¡enit.o e basalto. Têm forna arredondada, com faces quebradas e
tamanho entre 5rùn - 1O cm .

À matriz dos seixos é pouco abundante, argilosa,
bruno-avermelhado-escura e pol-iédrica (ho¡izonte 6) . Às vezes, os
seixos são menos numerosos, ocorrendo de modo disperso em ouEros
ho¡izontes (horizonte nodula¡, de superffcie, etc..).
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F, CONI¡UNTO SUPERFTCT¡¡. OA ORG'AIIO - ITTNERÀr,

Os ho¡izontes superficiaís ou organo-minerais são
argiJ-osos e apresentam agregados angulares e granulares, Suas
cotes podem ser b¡uno-ave¡melhado-escura (2,5yR ou 5yR) ou b¡una
(7,5YR ou IOYR) observou-se que a co¡ bruna tornava -se cada vez
maís importante em direção a jusante; dessa fo¡ma, para registrar
essa variação de co¡, propusemos a seguinÈe codificação:

Horl.zonte 7 - horizontes super ficiais de cor
ave¡melhado - escur a . com matiz 2.5yR,
Horizonte 7a - ho¡izontes superficiais de
ave¡mefhado - escur a , com matiz 5yR,

b¡ uno -

cor bruno -

IlorizonÈe 7b - ho¡izontes superficiais de co¡ bruna, com
maEiz 7.5YR ou 1OYR.

II . ORcÀrü ZÀçÃO BIDIMENSTONåIr DOS ORTZOÌ{TES

À toposseqüência '¡A" (ve¡ Iocalização na Fig. 4,
p.10) será desc¡ita de montante para jusante e da base para o
topo dos perfis. cada horizonte desc¡ito poderá se¡ identificado
no corte da toposseqüência "A', (FiS. 9, p.13) pelo número
colocado em parêntese, Em anexo, segue a descrição detalhada de
cada volume da topossegüência "A't.

A. sEeÜENcrA DE ofueANrzAçõzs oe TRTN]IIETRA A7

respectivamentê)

Na base. a face oeste da t¡inchei¡a A1 apresenta o horizonte debasal-to alterado em fragmentos com èstrutura petrográfica
conse¡vada. o basalto é coerente, de co¡ bege e grañulação fina
(<1mm) , mas a textura é perceptfvel (Iupa) . ñota-sã a preåença defreqüentes minerais verde-cIaros, de éeção poligonal e tamanhomilimétrico e de veslculas de diâmetro prðximõ a õmm, preenchidas
de minerais verde-claros ou brancos, Sob¡e os frjgmentos debasalto alterado, há cutãs de co¡ vermelha (2,5yR4 /6) ã preta, deespessura infe¡io¡ ao millmet¡o, Entre os fragmentos] há umamat¡iz argilosa ve¡melha, poliédrica (L -2cm) e pouco êspessa(<zcm de espessura) . ocasionalmente, essa mal¡iz é maisabundante, constituindo bolsas argilosas, de dímensõescentimétricas. o limite superior é difuso, com inter penetr açõesdo ho¡ i zont.e superior,
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.4Jôtç?{t,¡ hFFéìtlcF de êgr. clFrã- Fêm dlçer.eñc{Fçqô çêr?uglrìôHF(ho¡izonte 2 nas Figura

'Acima, há numerosas aILe¡o-¡elfquias de basalto alterado bege,f¡iáveis, mirimét¡icas ou cenEimétricas, dispersas ". ".ã mat¡izargirosa b¡uno- ave¡merhada (z,5yR3/4 ou 5yRi/3) e potiéaiica. osagregados apresentam superflcies 1isas, brilhantes- e, às vezes,essas super ffcies estão microestriadas e inclinadas r €rÌì relaçãóao prumo do perfil (slickensides) . o Iimite superíor é aifuåo,irregular e. com penetrações do horizonte superio'r. wa tiansicáo,as lito¡¡elfquias desapar ecem ,

conjunte vértlco (horizonte 3 das Figuras 9 e 10, p,13 e 15,
r e spe c ti vament e )

A seguir, o horizonte é argiloso. b¡ uno - ave¡me lhado a ve¡mer.ho(2,5YR3 /4 a l/a) no interioi dos agregados e cinza-avermerhado-escuro (5yR4/2) ou cinza (7,5yR5/o) nJ superffcie dos *""*o". ¿esttutura é angular,. com agregados em cunhã (sx¡cm) , apresentandosuperflcies Iisas, microestriagas. (tupa) e inclinadas,- em ietaçãoao prumo dos perfis (slickensides) .

Cônjuntg bôl iédricô (horizonte 4 das Figuras 9 e 10, p. 13 e 15,respectivamente)

Para cima, a cor cinza - ave¡me ]hado - escur a (5yR4/z) generariza-se,
há. .u¡3 . estrutura prismática (largura g-1Ocm) com subest¡uÈurapoliédrica (2-5cm) . es superflcies dos .gr"gudà" -p"iÃ..r"..,
lisas, porém, sem estriamenio e inclinação. ó f1.it. åupe¡io¡ ¿brusco.

Conj u¡rto nodular (ho¡izonte 5 das Figuras 9 e 10, p.13 ê 15,rspectivamente)

o horizonte sobrejacente é ¡ico em nódulos ve¡merhos a ve¡merho-escuros (10R5/6 a 3/6), duros, de fo¡ma placóide ou subantular etamanho infe¡io¡ a 2cm (predominam S -ern.) . A mor f o Io jiu --i.,t.,,r_
dos nóduros assemelha-sè ao basarto alte¡ado ou ã" à¡enito(Iupa) ; reconhecem-se as vesfculas, os quartzos finos ou asnicrolitagens do a¡enito. À matriz é poucó abundante (ce¡ca de20* do volurne total) , argilosa, bruno- avermel-hado_ escura(2,5YR3/41 e com es-rrutura poliédrica muito fi;; (!lzmm) . Há
91guns seixos, semelhantes ãqueles do ho¡izonte "oiopo"to. oIimite superior é ondul.ado, nltido e brusco.

Conju¡tg de selxoe (horizonte O das Figuras 9 e l-0, p.13 e 15,
r e spe c ti vament e )

Ãcima, o horizonte é ¡ico em seixos de quartzo, arenito ebasalto. À matriz é argirosa, bruno-ave¡melhaäo-escu¡ 
"- (i',svnz/Eou 3 ,7 5yR5 /3 ) e poJ-iédrica.



ConJunto suoerflclal ou orgrano-mlneral (horizonte ? das Figuras
e 10, p,13 e 15, r espectivamente )

o horizonte super ficial ê
(2,5YR2 ,5 /41 , com estrutura
superflcie).

argiloso, bruno-avermelhado-escuro
poliédríca e granular fina (na

Uma variação dessa seqüência foi observada na face suI dessa
t¡inchei¡a, onde, acima do basalto alterado bege (horlzonte 1)
aparece um volume de basalto cinza a cinza-escu¡o (royRS/r a
4/l) , rico em amfgdatas (horizonte 1a) . No topo do basalto
amigdalóidal, aparecem englobadas, na massa basáItica, diversas
plaquetas de arenito vermelho-claro, duro, de textura fina e com
acamamento paraleJ-o ao seu eíxo maior.

RESTJMTNDOI

O conjunto de alteração, o horizonÈe vértico e o
horizonte poliédrico são coerentes con a hipóteee da
diferenclação vertical dae organizações, eegr:ndo a qual , cada
horl-zonÈe de¡iva do precedente. No carnpo, a relação entre o
horizonte argiloso e vértico e o basalto alterado é denonstrada
pelo linríte difueo entre o basalto alterado e og bolgões de
argila, e pela pregença do ho¡izonte de traneição (horizonte z).
EEsa superposíção ve¡tl-caL de horizonteg foi denoninada de
"eeqilência vérÈl-ca vernelha con altero -relfqulas begeø ¡r.

Entretanto, a pr€se¡rça do horizonÈe nodular,provavelnente Iitorreliquial, acima de outro argiloso € sen
nódulog nostra uma descontinul-dade nessa següêncía vertícal,
pofs, os nódulos ÌitorreliquÍaig não poderiam ge formar a partir
da argila. Àléur dl-sso, a exietência de um nfvel de eeixos, de
conrposíção estlanÌ¡a à do baeaLto ou à do arenito, mostraria outra
deecontLnuidade vertical . Nessa trinchelra, não podemos e:q>ticar
a orLgen desgag descontinuidades, apenas as regietramos.

B. VARTAçõES A ;ruSATEE, ENTRE AS TRTNCHEIR;AS A7 E A8

Numa distância de aproximadamente 2L mettos, a
seqüência de organizações encont¡adas na trincheí¡a A1 se mantém,
com variações na matriz dos nódul-os, que torna-se mais argilosa
a, aproximadamente, t-o met.ros a jusante da mesma trincheira,

Logo a seguir, o ho¡izonte argiloso desaparece e o
horizonte nodula¡ situa-se direta¡nente sob¡e o basalto alterado,
ca¡acte¡izando uma nova seqüência de organizações que se¡á
descrita na t¡incheira AB.
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c. sEeüENcrA DE oRGÀNrz çõzs ne rRrNcHEÍRA Aa

A porção a monlante da t¡incheira AB é semelhante
a .Al-, porém, no topo do horizonte de alteração (horizonte 2)
ocorrem abundantes nóduLos vermelhos e friáveis. A jusante, mas
ainda na trincheira 48. surge uma nova seqùência de horizontes,
gue será descrita a seguir (fig. tl,, p.16):

rF"I!"tlt" b"táltlq" d" .ot ol"tr- "". díf"r"roi"çâo f"rrrrgi.roo"(horizonte L das Figuras 9 e li,

Na base, observa-se a mesma isalterita basáltica da trinchei¡a41, apena-s com alguns cutãs br uno - amar elados (1OyRs,/6 ) ao ladodos vermeLhos, sobre os fragmentos de basalt.o alte¡adó, com igualmat¡iz.

Àloterlta bacáltica vezmelha (ho¡izonte 2a das Figuras 9 e 11, p.13 ê 16, r espectivamente )

o_ho¡izonte sobrejacente à isalt.e¡ita é um horizonte novo, guenão existe na t¡incheira A1 , Ere contém abundantes alteio-rerlquias de basalto al.t.e¡ado bege - aver nerhado a vermerho:claro.centimétricas, com mat¡iz bicolor (2.5yR4/7 e 1oyR5 .5/3) :

Conju¡ltç nodular (horizonte 5a das Figuras 9 e 1l-, p, l-3 e 16,
r espec t ivament e )

o ho¡i.zonte. seguinte é ¡ico em nóduros, como o ho¡izonte nodularda. t¡inchei¡a Al-, porém com gradiente vertical: na base, osnódulos são centimét¡icos (1-ãcm) , de cor ve¡melha ( j.0R4/3) 
;friáveis e de fo¡ma angular ou alongada; o tamanhã ào='-r,Oar,lo"diminui _em direção ao topo do volùme nodular, onde .iu" sãomLltmétricos, de cor ve¡melho-escura (10R3/6), duros, quasear¡edondados e freqüentemente com córt.ex ama¡eIo. com a Íup.,observa-se que esses nóduros contêm frequentes amftdaras ouapresentam a textura petrográfica do arenito,

A mat¡iz dos nódulos também apresênta variações da base para otopo do volume nodular. Na base, a mat¡iz- é pouco abundante(cerca de 3Ot do volume total), argilosa, brunã- -.r.r."Ih-do_escura (2 
'5yR3 /4) no interior dos agregados e cinza- ave¡merhado-escura (syR(/z) ou b¡uno-escura (j-oyR4/:) nas faces estrutu¡ais.A estrutura é poliédrica (1-2cm) . e se desfaz êm poliédros

menores (5mm) . Ä superflcie dos agregados é lisa, biilhante.Sobre os agregados, há cutãs escuro!, quase pretos, No topo dovolume, a matriz é menos abundante ãinda,- de cor vàrmelha(2,5YR3/6 ) e com estrutura po]-iédrica muiro fina (2 5m;). -
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Com a lupa, pode-se reconhecel algunas estrut.uras petrográficas.
como as amlgdalas, que são herdadas do basalto ou oè quaitzos e oacamamenEo das camadas do arenito. EntretanE.o, ; naturezalitorreriquiar dos nódulos deverá ser confi¡mada no estudomicroscópico das låminas delgadas, Macr oscopi camente, ob""rrru - 

".,no entanto, uma seqüência contfnua què vai dos volumescentimétricos de basal,to alterado ve¡melho, aos nódulos, Issoleva a crer que essa seqüência é genética e que os nódulos estão
"in situ',, Foi denominada de .'segilêncLa nodular vermelha com
mat,rLz pollédrica'r ,

Em direção a montanle, mas ainda na t¡incheira AB,
essa seqùência verLica.I de horizontes é interrompida pelo
horizonte argiloso e vé¡tico observado a montante, que aparece em

forma de cunha, entre o horizonte de alt.eração e o nodula¡ (fig,
11, p. l-6). A continuidade do horizonte nodula¡ da trincheira À1
e À8 mostra que a seqüência nodufar vermefha com matrjz
poTiédrica existiu onde hoje existe o ho¡izonte argiJ-oso e
vé¡tico. com efeito, a observação macroscópica dessa seqüência
nodular verticaf vista na parte jusante da trinchei¡a À8 permite
supor gue ela é genética, isto é, os nódu1os se formam a partir
do basalto, conse¡vando a textura petrográfica. Àssim, os nódulos
situados acima da cunha argilosa vé¡tica pettencem a essa
seqüêncía genética e eles não poderiam se fo¡mar a partir da
argila, onde as estruturas do basalto foram destruldas, Eles são
herdados, então, de uma época onde o ho¡izonte vé¡tico não
existia. Esse racioclnio é válido para o conjunto do ho¡izonte
nodurar suspenso acima do horizonte vé¡tico, pode-se deduzir que
a seqüência nodular ocupou toda a vertente e¿ em seguida,
desenvolveu-se a partir de sua base e de montante, um volume
argiroso em fo¡ma de borsa, que transforma os nódulos em material
vér tico.

O desapar ecirnento para montante do ho¡izonte de
basalto arte¡ado ve¡merho (horl-zonte 2a), que constitui a base da
seqüência nodular precedente, mostra que a argila vé¡tica
progride igualmente em direção à base do perfil, contribuindo
para o desaparecimento a nontante da trincheira AB, da maio¡
parte das organizações da seqüência nodula¡, exceto aquelas da
parte somital, que persistem até a montante (t¡incheira À1) . Uma

nova següência evolutiva aparece, mostrando uma passagem continua
do basal-to alte¡ado à argila vértica, por ince¡médio de um
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ho¡izonte com alte¡o-rellguias beges (hori zc¡rlEø 2)

D, UARTAçõES A ,JUSAj'Í1E, E:frTRE AS TRTNCEETR;AS A8 E A7O

À seqriêncla nodular vermelha com rnatrizpollédrica, obse¡vada na parte jusante da t¡incheira AB, semantém até a face montante da t.¡incheira A2, porém, no conjuntonodular, observa -ss que os nódulos de a¡enito são raros e,localmente, o córtex amarelo dos nódul"os são mais ftequentes.

Entre as trincheiras ,A2 e A9, obselvam- se outrasboLsas argilosas vérticas, análogas àquela de montante, porém,elas são menos desenvorvidas e contêm freqüentes nódulosve¡melhos e f¡iáveis (horizonte 3a) , seus limites com o horizontenodula¡ são progressivos e nas transições, de alguns cen.fmetrosde espessura, os nóduros são f¡iáveis, milimétricos e abundantes.Essas bolsas argirosas vé¡ticas podem sobrepor _se à mesmaisalte¡ita basáItica da t¡incheita A1 ou a uma alote¡ita debasalto alte¡ado claro, sem dife¡enciação ferruginosa, semelhante
àgueJ-a de montante. porém, com matriz argilosa bruna, ao lado davermelha,

Àô longo da toposseqüência constata _se gue aseqüência nodul-ar weznefha com matriz poJiédrica apresentavariações e que ela é mais ou menos desenvorvida verticar-nente.Àssim, pode-se obse¡va¡ a passagem di¡eta do basar-to ar.teradobege ao ho¡izonte nodular ou, ao contrário, como na trinchei¡a43, ver -se intercala¡ na seqüência nodul-a¡, um ho¡izonte debasalto alte¡ado bege cujos fragmentos aplesentam umâdiferenciação periférica ve¡merha, de espessura mirimét¡ica(horizonÈe 1c), gue não existe na t¡incheila AB.

Entre as t¡inchei¡as À4 e A5, obse¡vam_se, noconjunto de alteração e no nodular, as seguintes modificações:
- A diferenciação periférica ve¡meLha ao ¡edo¡ dosfrasmenros de basal.ro ;t;*;i;, vi"iã--nu îiirr.-lr=u"iîu A3,generariza-se e_ esses trug^..,io" ."11å" ;;"."-;;îå=":;."^ .nl¡cteo prero. l?^1.1r- ;á;;l;;; ';" curãs preros siruadossobre a superfrcie dos mesmos frágmentos de basarto arteradosão mais freqüentes do que ã-r""tã"t..
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- Nos horizontes nodulares, aparecem nóduLos vermel_hos com onúcleo preto (horizonte 5b) , Ào mesmo lempo, a matrizargilosa dos nódulos rorna-se b¡ uno - ave¡me lhãaa (5yR4/lt;
com domlnios mais brunos. Entre as trincheiras A5 e A1o,essa mat¡iz lorna-se mosqueada, predominando a co¡ b¡una,

o horizonte de seixos presente a montante
permanece em continuidade até a !rincheira Â3, desaparecendo
imediatamente a jusante. A partir dal, os seixos são menos
frequentes e estão dispersos em outros ho¡izontes.

Acima do conjunto de seixos, apatecem horizontes
argilosos, gue são vé¡ticos ou poliédricos (horizontee 3 e 4 da
Fig. 9 - p.13, r espec tivamente ) . Eles ocorrem entre as
t¡inchei¡as À2 e À5 e contêm seixos, a partir da trincheira A3.

E, sgettfrNcrA DE oReLErzAçõzs ne TRTN?HETRA Ato

lselterltâ besáltica bfuna ê pÌeta (ho¡izonte Lg das Figuras 9 e12, p,13 e 1-7, r espec L ivamente )

O perfil montante da trinchei¡a .ql0 apresenta, na base, umho¡izonte de basalto alterado ma¡romlclar o (7 ,5yR5,/6 ) comabundantes manchas preLas e milimétricas. Os fragmentos debasalto alterado têm forma alongada ho¡izontalmente -(3-4 cm dealtu¡a) e estäo assentados na sua maío¡ dimensão. À matrizargilosa é pouco abundante (espessura <1cm) , bruno-amarelada(l-0YR5/4) e apresenta superflcieÀ Iisas e b¡iihantes. o Iimitesuperior é abrupto. Esse ho¡izonte dife¡e das isarte¡itas demontante pela presença das manchas pretas no basarto alteradomar¡om-craro e pera generalização da fase argirosa bruna entrè osfragmentos de basalto alte¡ado,

Àìoterita basáltice ve'melha e '"reta (horizonte 2c das Figuras 9e l-2. p. 13 e 1,7 , r especti vamente )

Acima, o ho¡izonte é rico em altero-relfquias ve¡melho_ama¡eladas, muitas vezes com o centro preto, forma alongada etamanho cent.íméErico. A matriz é muiEo ãrgilosa, de cor cinza-b¡uno-clara (2'5y6/2), com abundantes manchas ama¡elo- orivas(5Y6-7 /6) ou bruno-fo¡tes (7,5yR5/6 ou s/e), que diminuem denfimero e t.amanho em direção ao topo do vol-ume. Há ,ród.rto"vermelhos, f¡iáveis, de tamanho entre O, 5 - j-cm. À estrutura êpoliédrica, de angular a cúbica (3-5cm) , subesLrutura ãm cunha(<o,scm) .. c9m superffcies Iisas, b¡il-hantes e, muitas vezes,mic¡oestriadas (slickensides) . Ä t.ransição superior é clara,
aumentam, progressivamente, o número e a consistência dos nódurosvermelhos (mais duros), as manchas tornam-se ave¡melhadas eaparecem seixos.
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conjuntg nollédflco (horizonte 4a das Figuras g e j.2, p. L3 e l-?,
respecLivamente)

o próximo horizonte é argiloso, cinza -bruno-cl.aro (2,5y6/2) comabundanÈes manchas verme lho - ama¡ e Iadas (5yR5/6 - B) , de formairregular e tamanho infe¡io¡ a 5cm. À esErutura é poliédrica
média a c{rbica, com agregados de superflcies lisas, brllhantes elocalmente microestriadas (na base do vol-ume) , presença denódulos f¡iáveis (tamanho inferior a 5cm) , cor vermel-ha a Éruno-
ave¡me Ihado - escur a (1,0R4/6-B), às vezes com o núcleo preEo. Háfreqüentes seixos (tamanho infe¡ior ao centfmetro) de guartzo earenito vermeJ-ho, com auréofa puJ.verulenta branca. Em díreção aotopo do volume e a jusante, as manchas tornam-se maj-s claras eamarelas; os nódulos diminuem de tamanho (o,5cm) e n{rmero,
apresentando ocasionalmente a periferia amarela, dura, o limitesuperior é abrupto,

respectivamente)

o horizonte- que segue é ¡ico em nódul-os e seixos de quartzo,
arenito e basalto. Na base do volume, os nóduIos são- b¡uno-
ave¡me lhado - escul os , guase pretos, de tamanho inferio¡ a 2cm efo¡ma mamelona¡ a arredondada (os menores) . Os seixos sãoabundantes e de tamanho inferio¡ a zcm. A mat¡iz é argilosa comgrãos de quar tzo Iimpos, cor cinza (2 , Sy6 / O) com manchasmilimétricas, velme lho - amar e ladas (5yR4/6), bruno-amareladas
(10YR5/4) e pretas. A estrut.ura é poliédrica, de média a peguena.
Na parte sonital do volume, observa- se uma diminuição do -núme¡ o edo tamanho dos nódulos e seixos e as manchas pretas são maisabundantes. o limite superior é claro e nã transição háinterpenetr ações e pequenas bolsas do volume suierior,
desaparecendo os nódul-os, os seixos, os Eons cinzas ou ve¡melhos.

ConjunÈq noliédr-lco (horizonte 4b das Figuras g e !2, p !3 e 1,7 ,r espec t i vamente )

Acima, o horizonte é argiloso, com grãos de quartzo limpos, corb¡uno-amarefado-escura (10yR3,5,/4) e estiutura poiiédri",
subangular (<3cm) , para jusante, a cor é cada vez maiå bruna. olimite superior é abrupt.o e patece corresponder ao limite daaração feita pelo agricultor.

ConJ unto ¡unerflcial ou orgrano -m{neral
9 e L2, p, 13 e 17, r espect ivamente )

(ho¡izonte 7a das Figuras

O horizonte superficial é argiloso, com abundantes g¡ãos dequartzo limpos e cor bruno - ave¡me lhado - escur a (5yR3/3) . Àestrutura é poliédrica subangular, na base do volume e granular
no topo,
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fmediatamente a jusant.e da t¡incheÍ¡a Al-0, o
basal"to alterado sobe e subaflora, cortando a seqüência de
organizações precedentes. Agui, a variação mais importante
relaciona-se ao desenvol-vimento da cor vermelha nos fragmentos de
basalto alterado com estrutura petrográfica conservada (horizonte
le),

RESUMINDOI

Nag trlncheirae precedentes, a eeqilêncÍa nodular
comporta, na sua bage, u.m basalto alterado vermeLho ou vernelho epreto que evoluiu aoE nóduloe verneLhos e pretog, análogoe
àqueles da trincheira À10, Esaas eeqüêncfas nodula¡ee ge formaranr
e evolulram ern uma natriz argiloea vernelha. Aqul , na trincheira
410, a mesma seqüência nodular encor¡Èra-Ee en uma mat,riz argiloea
b¡r:na, o que sugere que a aeqùêncla nodular não está no eeù neio
de formação € çfue a brunlficação da matriz lhe é poeterÍor,

_ O aparecl-mento do basalÈo alterado brr¡no e preto,
na bage da trincheira A1O, parêce corresponder a u¡na
diferencÍação do baealto en preoença de um ¡neLo hiãronórfico.

F. UanrAçõEs A ;n sAtvrg DA TRTNCHETRA A7O

O basalto subaflorante permanece numa extensão de
cerca de 10-l-5 metros. Àqui a variação mais importante ¡elaciona-
se ao desenvolvimenEo da co¡ vermefha na isalte¡ita basáltica
(horlzonte 1e) .

o horizonte superficial torna-se b¡uno muito
escuro ltoYR2/2) e, mais a jusante ainda, o basaLto alterado
aprofunda - se e surgem os horizontes brunos e vér ticos,
espessando-se para jusante (ho¡izonte 3b). os solos brunos e
vérticos não fo¡am estudados nesta toposseqüência, mas sim na
toposseqüência "8" e se¡ão tratados no capltulo Ix.
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rrr, sfNTEsE E coNclusõEs

A. GEOMETRTA DOS HORTZONTES NA ESCAIjA DA TOPOSSEQÜENCTA

Na escala da toposseqüência os horizontes dos
conjunÈos vé¡tícos ou potiédricos são descontfnuos e evidenciam a
fo¡ma de bolsas entre os horizontes de alteração e os ho¡izontes
nodulares Iitorreliquiais, Ä montante, a bolsa argilosa é mais
espessa e contlnua, com espessura de até 1m; em direção a
jusante, ocorrèm vá¡ias bolsas menores, de espessura média ent¡e
20 e 30cm,

O nlvel de seixos é pouco espesso (espessura entre
10-3Ocm) e suas ondulações sêguem aquelas do horízonte nodular,
gue está logo abaixo, A montante, o horizonte de seixos situa-se
a uma profundidade infe¡ior a 3Ocm, Em direção a jusante, esse
mesmo horizonte situa-se entre 3O-6Ocm de profundidade, mas, a
jusante da trincheira 43, os seixos são menos numerosos e estão
dispersos nos horizonEes nodulares, poliédricos ou de superflcie.
Na t¡inchei¡a A1O ocorre uma par Ei cular idade : os seixos são
abundantes e ocortem na bolsa argilosa e no horizonte nodula¡,

Os conjuntos vé¡ticos ou poliédricos podem também
constituir bolsas argiJ.osas acima do nfvel de seixos (quando ele
existi¡) ou do horizonte nodular (nesse caso, os seixos estão
dispersos) Àcima do nlvel de seixos as caracterfsticas vé¡ticas
são pouco freqüentes, ocorrendo somente entle as trincheiras ÀB e
A2 , Est.udar - se-a essa questão da dinâmica dos seixos na
toposs eqüência " B " (capltulo IX) .

No conjunto vé¡tíco, os horizontes b¡uno-
acínzentados ocorrem a jusante, alguns metros após o
subaf l-or amento do basalto alterado.

B, DTSTRTBUIçÃO OOS HORTZOïryEES SEet NDO A TO?OaRAFTA

De monEante para jusante da toposseqüência ',A',
observam-se. em cada conjunto de horizontes, as seguintes
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variações (Fig. s, p.13) :

CONantNlfO DE ÀLTERÀçÃO - À monrante, na trincheira At, o basalto
alEerado é bege ou cinza, sem diferenciação ferruginosa e segue
em continuidade até a trinchei¡a À5: são os ho¡izontes l_, l-a,1b 2

e 2b. Entrecanto, em direção a jusante, surgem outras facies
isalterftícas ou aLote¡lticas; entre as trincheiras AB e A4

aparece, ao redo¡ dos fragmentos de basalEo alte¡ado, uma

diferenciação periférica vermelha (horizontes 1c e l-d) e surge o
basalto alterado ve¡melho (ho¡izonte 2a\ . A jusante da trincheí¡a
À5, a cor ve¡melha do basalto aÌterado é mais escurecida e

aparece uma fase pleta; são os ho¡Ízontes de basalto alterado
ve¡mefho e preto (horizontes 1e, 1f e 2c), Finalmente, na
t¡incheira .4.10, aparece o basalto aLterado marrom-cfa¡o e preto,
que não existe nas t¡incheiras precedentes (horizonte j-g) ,

Na mat¡iz argilosa, observa - se uma variação de
cor: a monLante, na t¡incheira 41, a co¡ é ve¡melha (horizontes
1,1a e 2), adqui¡indo uma fase bruna a partir da trincheira AB,
que segue, em continuidade, até a t¡incheira À5 (horizontes l-b,
lc, 2a e 2b) . Entretanto, mais a jusante, a fase b¡una
generaliza-se (horizontes 1d, 1f. 19 e 2c).

CONiIITNTO NODITLÀR - Nos nódulos. a

a jusante da t¡incheira À4, eles
normalmente ocupa todo o n{rcleo. o
todo o conjunto nodular, porém, é

trincheiras A2, A9 e Àl-O.

co¡ vermelha predomina, porém,
adquirem uma fase preta, que

córtex amarel-o é encontrado em

mais freqüente nos nódulos das

À montante, na t¡incheira À1 , a matriz dos nódulos
é ve¡melha (hotizonte 5) . Para jusante, entre as trincheiras AB e
45, a matriz é vermelha e b¡una (ho¡izontes 5a e 5b) , À textura é
sempre argilosa, mas, observa-se uma variação textural a alguns
metros a jusante da trincheira Àt, to¡nando-se a matriz mais
argilosa do que a montante, Finalmente, na trincheira A1O, a col
predominante da mat¡iz é b¡una (horizonte 5c) , apresêntando
numerosos grãos de quartzo, Iimpos,



coNilltr[To vÉnrrco - os ho¡izontes argiLosos e vé¡ticos são
vermelhos, porém, apresentam uma fase bruna, sistematicamente
rocarizada na superflcie dos agregados e na porosidade tubular,
Essa fase b¡una é mais abundante para jusante.

Na porção mais a jusante da topossegüência e, após
o subafroramenEo do basalto alte¡ado, os ho¡izontes vérticos são
b¡ unos .

CONinn[IO POLIÉDRICO - À montante (t¡incheira À1) , o conjunto
poliédrico aparece abaixo dos seixos. Em seguida, entre as
t¡incheiras .42 e À3, esse conjunto situa-se acima dos seixos, que
descem alguns declmetros no perfil. A jusante da t¡incheira À3, o
conjunto poì-iédrico cont.ém freqüentes seixos e situa-se sobre o
horizonte nodular.

.4, cor dos ho¡izontes poliédricos é ve¡melha
(horizonte 4), po¡ém, a jusante (trinchei¡a Àj-0), a co¡ é b¡una
(ho¡izonte 4a e 4b) .

coNillt ro DE sErxos - A montante, os seixos são abundantes e
apresentam uma mat¡i-z argilosa, poliédrica. Esse horizonte
permanece em continuidade até a face montante da trincheira À3.
com variações na sua profundidade. Em seguida, os seixos são
menos numerosos, dispersando-se em outros horizontes até a
trincheira À5. Na t¡incheira A1o, os seixos são rrovamente
abundantes e se mistu¡am aos nódulos.

CONaIIttûtO SttPERFf CIÀ.IJ OÌt ORGÀNO -MrtüERåL - Da tr inchei r a
cor desses horizontes é b¡uno-avermelhadado-escura,
2.5YR. À jusante da t¡íncheira A4, a matiz passa
finalmente. mais a jusante ainda, a cor é bruna
amarelada, com matizes 7.5yR ou 1OyR, r espectivamente .

A1 a À4, a

com matiz
a5YRe
ou mais



RESUMTNDO 
'

Na topoeseqüêncla uA., as cores da mat,rlzgrglloea, do baealto altelado e dos nódulos obedecem a umadlstribulção de nontante para Jusante.

De maneLra geral, a cor da ¡natrl-z torna-ge maisbruna e cLnza enr dlreção à bage dos perfie e a. JusanÈe datoposeegilêncÍa.

Para o bagaltso alterado e os nóduloE, ainda não sepode concluir gobre o elgniflcado dae cores vermelha e preta, masconstata-se que elas ee deeenvolven cada vez mais em-direção aj usante .

c. ås .PR"I¡Icr pAIs sEQtiÊNCTAS WRTICAIS ÐE HORIZONIES

Na toPosseqüência "À"
seqüências ve¡ticais de horizontes :

existem dois tipos de

. Següênciag nodularee, por exempJ-o, nas trinchei¡as A8 ouA3 - são ca¡acte¡izadas pela presença de nódulos ve¡melhosou ve¡melhos e pretos,- com .mat¡iz argilosa, vermelha e/oub¡una. A esttutura é poliédrica fina, com agregados de faååsIisas e brilhantes.

. . se.güênclae argiloeas e vértlcas, pot exempJ-o, nast¡incheiras A1 . AB e A4 - a cor da fase- argilo=-- poå" 
"ã,vermelha, ve¡nelha e bruna, ou bruna. e superflcie dosagregados angulares são Iisas, brilhantes e microestriadas(sl.ickensides) .

D. OS STSTET,TAS DE TRj.NSFORAÀçã,O E AS TNTERPRETAçõES

À toposseqüência "A", a montante, especificamente
no perfil da E¡incheira Àl-, ca¡acteriza-se pela presença de um
ho¡izonte nodula¡ situado abaixo do conjunto de seixos. com a
Iupa, observa-se a estrutura litorreliquial dos nódulos, cuja
morfologia interna é semelhante àquela do basalto arte¡ado ou do
arenito intertrapj-ano da base do perfil. Entletanto, esse
horizontê noduLa¡, com caracteres ritorreliquiais, está separado
do material de alteração por um espesso horizonte vértico, sem
nódulos. Alguns metros a jusante, a t¡incheira A8 mostla uma
següência de organizações morfológicas, contfnua, indo do basalto
aLterado aos nóduros litorreliquiais. o estudo microscópico
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(CapltuIo Vfff, item I) most¡ará que essa seqüência é genética,
No item II deste capftulo, essa seqüência foi denominada de
sequiéncia nodufar vernel.ha com matriz poliédrica,

Entre o perfil da trincheira Àl- e aquele da parte
jusante da trincheira AB, observa-se o aparecimento do horizonte
argiloso e vé¡tico, sem nódulos, em forma de cunha, enErê o
ho¡izonte nodular e o basal"t.o alterado. o Iimite superior do
ho¡izonte argiloso e vértico sobe, isolando o horizonte nodular
do basalto alte¡ado. portanto, o horizonte argil.oso e vé¡tico,
ínterrompe e transforma a seqüêncía genética de formação dos
nódulos litorreliquiais e é, portanto, posterior.

Essas observações mostram que as eegitênciae
nodulareg vernelhag con natriz pollédrlca representam a
cobertura pedológica maj-s antiga, Ela se transfo¡ma, dando uma
out¡a cobertura argilosa, vermelha e vértica. O limite obllquo
entre o conjunto nodula¡ e o horizonte vértico corresponde,
enEão, a uma frente de transformação gue progride late¡al-mente,
Essa transformação dá orlgem a uma nova seqüência de
diferenciação a partir do basalto alterado, onde os nódulos são
rarog ou ausentes.

À jusante, a toposseqüência apresenEa solos
brunos e vérticos, mostrando que a pedogênese se processa em

condições de drenagem maj-s Iimitada gue a montante. Essa
pedogênese desenvolve-se a partir do basalto aLterado, A passagem
dos solos brunos e vé¡ticos para Õs solos ve¡melhos não foi
estudada, pois, entre essas duas coberturas há o subafloramento
do basalto alte¡ado. Mais adiante (Capltulo X) , mostla-se o mapa
das curvas de i sodi fer enciação que permite localj_za¡ uma
toposseqüência onde o subafloramento do basalto alterado não
ocorre, permitindo o estudo da passagem dos solos vermelhos para
os brunos e vér ticos .

Entretanto, de montante, e, até o subafloramento
do basalto alterado, há uma variação de cor nos solos,
caracterizada pelos seguintes aspectos :
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, À montante, na trincheira Al-, o solo é vermelho, porém,localmenEe, ocorrem variações de cor gue podem serinterpretadas como decorrenres de uma rigeiia rriãiãlà¡ ti".Àssim, no ho¡izonte vérEico, a superflcie-dos agreg"à;;-; umatriz ao redor da porosidade tubular são mais ¡-runáá ã" ãr"o inte¡io¡ dos agregados. O limite entre as fases ve¡melhj ebruna é difuso. o"!Iq variação de cor foi obse¡vaA" n"-fóp"do horizonte poliédrico, sobrejacente ao vé¡tico, -ã,_r.

apresenta-se mais b¡uno do que a base. portanto, a *orrtrrri",a côr vermelha dos solos nostra que eles são bem drenados,porém, ocorrem mani festações loóalizadas de friA¡omoiiia,provaveJ-mente, ¡elacionadas å morfologia vé¡tica (no casã doho¡izonte vértico) ou à variação b¡uJca de estruiuiu - 
tpãrt"somital do ho¡ízont.e argiloso, no contato desse .ä^ ohorizonte nodular ) .

, Para jusante, entre as t¡incheiras AB e A4, os solostambém são vermelhos e a fase bruna ou cinza aria pr""".rt"nos ho¡izontes vérticos, como a montante, mas tarñbém, noconjunto de alteração, nos horizontes nodula¡es, e muito
local-ment.e, 

_ no conjunto de seixos (caso da crincheira Ãã) .Isso sígnifica, que as manifestações de hidromorfia sao mã¡.sgeneraJ-izadas do que a montante e, normalmente, ela semanifesta nos ho¡izontes abaixo dos seixos

, Na ttincheira À¿, o perfil a jusante mostra quê a fasebruna predomina sobre a vermelha. -Então. pode-se dï;"; d;'"partir dessa trinchei¡a e para jusante, começa o domlnió dossolos b¡unos. Essa brunificação atinge, até á trinch.i;; Ài,somente os horizonÈes nodul,ares e aqueles subjacentes aêsses,

.. Mais a jusante, entle as trincheiras A5 e Aj-0, a fasebruna . generaliza-se e, pela primeira vez, o ho¡izontesuperficial muda de cor, passañdo de um matiz 2.5yR -;;;a5YR. Nos ho¡izontes subjacentes ao conjunto superficiai ãsco¡es são mais ama¡eladas, com matizes t-oyR, 2,Ey ou 5y. Emtodos esses volumes, há domlnios vermelhos, normalmerri" ,ointerio¡ dos agregados. O limite entre a fase ve¡melha e abruna é difuso. Finalmente, na t¡incheira A6, å- "t, 
-a"

horizonte superficial torna-se bruna, com matiz rOyn.- ¡ssageometria da fase bruna mostra que, na escala Ao pÀitii, -"
brunificação se desenvolve da baJe para o topo,
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Em gfnteee, conatata-se çn¡e, a JuganÈe, ogho¡izonteg nodulareg apresentan ¡naÈrLz bruna e nóduróe vermelhoee prêtos oll, somente ver¡nelhoa, À urorfologia interr¡a deggeenódulog é eemelhant,e àquela dos nóduloe da eeqüência nodularvernelha com matrLz poliédrlca de nontante. À hlpótese naieprováve1 é gue a seq{lêncla nodular com nat¡iz ver¡réIha é ¡raleantfga e qu€ a matriz bruna ge dife¡encLa a partLr da natrfz
vermelha, en consegüêncla da dininulção da drenagem.

À dlferenciação bruna, periférica aos agregadoe,
degenvolve-Ee na palte somítal da bolsa argiloea -vgitica,
verneJ.ha, de montante. P¡ovavelnente, ela ge deve à dinlnuição da
drenagen eubsuperf iciaJ., ern consegüêncla da presença do horizonÈevértLco, vermelho, que eubstltui o ho¡izonte -nodular, 

naisporogo.

À diferenclação bruna, de jusante, invade,
euceesívanenÈe, todos os horizontes do perfÍL À distribuiçãodag faseg vermelha e bruna, na escala doE perfis e datopoeeeq{iêncJ.a, sugere que a brunificação dos sol"óe decorre datranafornação . de u¡n naterial anterlor, rubificado, cujasrellquíae seriam co-ngtituldas pelos nóduloe vermeLhoe ou pãIa
faee argiloea vermelha. Essa tranaforû¡ação avança de Jusante para
montante e da base para o topo dos perfis.
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CàPÍTUI,O YTII

DN)OS MTCROSCóPTCOS E Àì¡ÀI,ÍTICOS

r. - À sEOtiÊNcrA vERTrcÀrJ DE FoR¡ÍÀçÃo Dos NóDIrr,os coM üÀTRrz
POIJIÉDRICÀ (TRTNCHETRÀ À3)

A, TNTRODUçÃO

O estudo detalhado da seqúência nodul-ar vermeLha
com matriz poJiédrica foi feito na !rincheira À3, que contém a
seqùência de ho¡izontes mais completa entre o basalto alterado e
os nódul-os vermelhos.

Entretanto, as variações laterais dos ho¡izontes
do conjunto de alteração e o nodular sugerem a existência de
outras seqüências nodul-a¡es , sempre com nódulos ve¡melhos e
matriz poriédrica. Essas questões serão tratadas posteriormente
no item If deste capltulo ,,Variações laterais das micro-
organizações e da míneralogia dos conjuntos de alteração e
nodular " .

A apresentação dos dados microscópicos e
analfticos da t¡incheira A3 será feita da base para o topo do
perfil, seguindo as filiações entre as organizações, A
Iocalização das lâminas delgadas e as principais organizações
dessa trincheira podem ser vistas na Figura 13 (FiS. j-3, p,18) .

B,

pr esença

o coMituwro DE AL,TE?AçÃO

Os ho¡izontes de aJ.teração caracte¡izam-se pela
das seguintes organizações:

Fragmentos de basalto a I ter ado;

Matr.iz argilosa_ que representa, na escala microscópica, osfundos matriciais interfragmentos de basalto alterádo, e

Revestimentos e nódufos (feições pedológicas) .



OE fragmentos de balaLto aJ"terado

1.1. constftuintee e organização

No ho¡izonte de basalto alterado, bege, com
diferenciação periférica vermelha (lâmína delgada j. - ver
J-ocalização na Fig. 13, p.l-8) , observa-se, ao microscópio óptico,
que os minerais primários estão quase todos alterados, lestando,
desses. apenas as titânio-magnetitas. À textura petrográfíca está
conservada e os mine¡ais primários arterados guardam a sua forma
original (alteração pseudornór fica) .

No nrlcleo dos fragmentos de basalto alterado. onde
a cor do fundo matricial é bege, foram identificados os seguintes
constituintes e organização (p¡,5.,f ,L e 2) ;

PSeudomqrfoses de plagioclásios (cerca de 6Og da superflcie da
l-âmina- delgada) - têm forma retangular e contêm um a-Iteroplasmabege-cIaro em Iuz no¡mal (LN) e cinza-escuro, argilassépíco, emluz poJ-arizada (Lp) , Os vazios são abundantes e hã domlriios ondeas cavidades pseudomórficas representam a totalídade daporosidade.
pseudomorfoses de pi¡oxênìos (ce¡ca de L5g da superflcie daIâmina delgada) - sem forma definida, âpresentam um ålteroplasmabege-claro em LN e branco ou amarelo-cÌãro em Lp, Os vazios são
comuns .

Þseudomorfoses de or ìvina (cerca de 2B da superflcie da râminadelgada) - apresenLam um alteroplasma bege-claro em LN, branco acinza em LP, Nas fissuras. há um plasmã ve¡mefho-.".úro, q,r.".preto, em LN e entre esse e o precedente, pode ocorrer umaJ.teroplasma ve¡meLho-vivo em LN, bi¡ ¡ ef r ingente ,-

Titâni o-magnetiras (ce¡ca de 5* da superfrcie da râmina der-gada)- encontram-se dois tipos de c¡istais de ti tânio - magneti tas :

, C¡istais menotes (?O-160 microns), de fo¡ma angular a sub_angular e cot preta a ve¡melho-escura. Ocorremf dispersos,no fundo mat¡icia1 da ¡ocha,

. Cristais maiores (2oo-300 mic¡ons ), de forma irregular ecor preta a vermelho-escuta, Ocorrem agrupados em doís out¡ês indivlduos.

Veslcuias (ce¡ca de 2t da superffcie da lâmina deJ_gada) - sãovolumes de forma arredondada, com diâmet¡o mil-imécrico a

I
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centimétrico, No seu inÈerio¡, o plasma é bege-c].aro êm LN,argilassépico e cinza-escuto em LP Às vezes, o núrcleo dasveslculas é constituldo de quartzo, Na periferia das vesfculas
ocorre uma camada micromét¡ica constitufda de um plasma bege-
cla¡o em LN, branco em LP. Sua extinção é perpendicular à parede
externa da vesfcula, dando um aspecEo fibro-radiaL
No basalto cinza-escuro (descrito no capftulo II, iEem I), asveslculas apresentam vários tipos de preenchimento: quartzo,
calcita, vidros vulcânicos ou filossiLicatos secundá¡ios de co¡ve¡de. Na trincheira 43, às vezes, encontram- se os filossilicatos
ve¡des nas veslculas do basalto alterado ou naqueì.as do int,er j,or
dos nódulos.

organi zações zonadas (denominação utilizada por Ildefonse, fgBT)- representam cetca de 15* da superflcie da l,âmina delgada. São
volumes policôncavos ou raramente policonvexos, aplesentando um
núcIeo com plasma bege-cIaro em LN, e argilassépico, cinza-escuro
e com aspecto granulado em Lp. Na periferia, as organizações
zonadas apresentam a mesma camada micrométrica descrita nas
vesfculas,

Ãs organizações zonadas dife¡em das veslculas quanto à forma(veslculas são arredondadas e as organizações zonadas sãopolicôncavas e policonvexas) e, às vezes, quanto ao preenchimento
(as veslculas podem ter quarLzo e não se viu quartzo nas
organizações zonadas) .

Veios de calcita alterada - No basalto pouco alterado (descrito
no Capftulo V, item I), obse¡vou-se a presença de veios deespessura milimétrica, preenchidos de calcita. No basaltoalterado da t¡inchei¡a À3 encontram-se veios de mesma forma,
contendo um plasma laranja em LN e em Lp, com assembléia plásmica
argilassépica, Esses veios apresentam uma camada peiiférica
incolor em LN e branca em Lp, semelhante àquela das veSlcufas ou
das organizações zonadas,

Ówi dos de ferro - de co¡ ve¡melha a ve¡melho-escura, muitas vezesconstituldos de microgrãos, cujo tamanho é inferior ao microm,Eles formam uma coroa ferruginosa ao redor dos nhcleos deti tânio - magneti ta sã e podem tingir os alteroplasmas ef oupreencher a porosidade dos mine¡ais adjacentes a essas titânio-
magnetitas (Pr.5. f,r e 2).

No basalto alterado ve¡melho-cl-aro (lâmina delgada 2, Fig.J,3,p.18). os núcleos de ti tânio - magneti ta são meno¡es e os óxidós deferro ocupam uma maio¡ superflcie. Veremos mais adiante, que essaferruginização é fraca guando comparada à dos nódulos, ptrém, ésemelhante àqueIa das aJ-terorreliquias presentes na base dohorizonte nodula¡.

Os resultados da difração de Raios-X da fração
argila e também do pó total dos fragmentos de basalto alterado
mostraram as seguíntes fases :



,18

. traços de um mine¡al a 9 - j,l,A, não expansfvel,
provavelmente, uma argila micácea, Essa fase foi encont¡ada
no preenchimento das veslculas e das amlgdalas,.

, mine¡aI predominante a l-5-l-6À, expanslvel. gue apresenta
comportamento de uma esmectita. com fechamento a LOA após o
aquecimento a 49ooc (Tab.2, p.4B) , A ¡aia 06o ocorre aL,49A, caracterizando a presença de folhetos dioctaédricos.
A medida do fndice de Biscaye' (Fig, f4, p.19) para essesmine¡ais mosEra gue as esmectítas da isalterita basáltica
bege e da isalte¡ita com diferenciação periférica ve¡melha
têm boa cristalinidade (re1ação v/p elevada) , porém. naaloterita basáltica vermelha, a relação v/p diminui,
ca¡acterizando uma esmectita de cristalinidade
intermediár ia .

. mine¡al a 7,!A, não expansfvel, com comportamento de uma

caulinita, com destruiçâo após o aguecimento a 4gooc (Tab.z,
p. 48) . A relação entre a intensidade dos picos a 15A e 7Äé.Iargamente superior a unidade. Isso sugere que nos argilo-minerais, a esmectita predomina sob¡e a caul"inita;
. traços de hemati ta ,

. quar t zo .

Äs micro - anál-ises
algumas fases desc¡itas para
microscópico foram efetuadas
Va¡¡edura com analisador e podem
p. 4e) :

qulmicas s emiquanti ta civas de
o basalto alterado no estudo
ao Microscópio El-etrônico de
se¡ vistas na Tabela 3 (Tab. 3,

. Os alteroplasmas dos plagioclásios contêm elementos
estranhos a esses mine¡ais (fe¡ro ê titânio) , indicando aimportância dos mecanismos de t¡ansferência na alteração
desses materiais.

. o plasma granulado do núcleo das organizações zonadas pode
ser muito si lícoso

. Às t. i t.ânio - magneti tas apresentam teores elevados detitânio.

. Os microgrãos vermelhos são constituldos pr edominantemente
de fer¡o.



1.2. Dlferenciaçõês perlféricas

o basalto alterado bege apresenta, freqüentemente,
uma cororação mais ave¡mel-hada na periferia dos fragmentos. Essa
diferenciação é descontfnua, de espessura mirimétrica e foi
denominada diferenciacão neri féri r-e r¡ermatlr¡

No microscópio óptico, a cliferenci acão peri férica
vermelha corresponde a uma impregnação das fases secundá¡ias e
da porosidade pelos óxidos de ferro (pr,5.,f .3 e 4). Essa
impregnação é diferencial, segundo o mineral, e, crescente em
direção aos vazios inter fr agmentos . rniciafmente, o alteroprasma
bege em LN dos piroxênios torna-se 1aranja-avermelhado e a
pozosidade intra e intermine¡al apresenta-se preenchida de óxidos
de fe¡¡o de cor vermelho- escuta, Em seguida, mais próximo do
vazio, todo o fundo matricial da rocha pod.e estar colo¡Ído de
ve¡melho.

Em um mesmo fragmento de basalto alterado ou em
fragmentos dife¡entes, pode ocorrer o contrário, isto ê, a
periferia desses erementos é branca e foi denominada
rlífe¡enciação nerìférica hranea. Nesse caso, o fundo matriciar
claro corta as diferenciações ferruginosas do fundo matriciar
mais vermelho,. portanto, elas são posteriores e coltespondem a
uma defe¡ r ugini zação ,

No ho¡izonte de basalto alte¡ado vermefho (Iâmina
delgada 3 - Fig.13, p.1B) a d.ì fereneiação oeri férica vermelha é
mais fo¡Ee e mais contlnua na escala dos fragmentos. À
dife¡enciação ¡reriférica t-rranca é pouco fregüente.

1.3. Fiesuração

A observação das
localização das lâminas na Fig. I
a representação da geometria e da

lâminas delgadas 1 e 2 (ver
3, p.1B), com uma lupa, permite
abundância da macroporosidade,
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No hori zonte de basalto alterado com dife¡enci ação
perifética ve¡melha (fig, 15, p,ZOl , os fragmentos de basalto
alte¡ado são alongados e centimétricos. Entre eles, o fundo
matricial é pouco abundante, LocalmenEe, os vazios planares são
abundantes, derimitando vorumes miLimétricos de basalto alte¡ado
(pr.z., f .? e g).

No hori zonte cte l^rasalto a lteracìo vermelho_cla¡o
(FiS. 16 , p.20) . os fragmentos de basalto alte¡ado são
subangulares e menores do que os precedentes,

2. OB fu,¡dos matrìcÍaie Lnterfragaentoí de basalto
al,tetado

Entre os fragmentos de basalto alterado, há dois
tipos de fundos mat¡iciais ( pr.6.,f .f a 4\ :

Ç
*\o

.ì

. Fundo matricial com pJasma vermefho-cl-aro a escuro em LN,contendo microgrãos ve¡mefho - escuros , de tamanho inferio¡ aomic¡om- _e cuja abundância dete¡mina as variações de cor. Âassembléia pIásmica é esquel -vo-bimassépica, com separaçõesplásmicas mais freqüentès no plasma vermelho mais c1ãro. Háabundantes altero-reJ_fquias do basalto alte¡ado que fo¡am
chamadas de i-låas de plasmas de alteração. o esqueleio é poucoabundante e constituldo de titânio-magnetitas e quartzos,dist¡ibuldos irregularmente. Â dist¡ibuiçãã rerativa do þlasma edo esqueÌeto é por firosquérica. Na porosidade oco¡re* 

""i¡.,tur-"cutânicas bem formadas, microestriadas, de cor vermelha ou
ve¡mefho - alaranj ado .

. Fundo matriciaf com pJasma bege a mar rom- avernefhado em LN, comassembl-éia plásmica semelhante a do plasma vermelho, porém, asseparações plásmicas são mais vislveis, As j_Zhas de p-_Zasmas deaJteração são nume¡osas. o esquefeto também é consiituldo deti tânio - magneti täs e quartzos. Na porosidade, as ."irìtrr.=cutânicas são fragmentadas e de cor bege.

I

' ' '' '' 'i11 iii;iiii':l;¿
I[. 1i]';l', t r' '1)i 

L rr!'r1'"
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variáveL:

. Horizonte de basarto arterado com diferenciação periférica
{Iâmina delgada 1 'vet l-ocal,ização na Fig.13, p.18) - ña base AaIâmina. delgada estudada. o plasma b"s" cõnstitui o fundomat¡icial e, o vermeJ.ho, as feições pedolõgicas do tipo gIébulas
ou nódulos (Brewer , l'964], . As glébulás têm um limlte d-ifuõo com oplasma bege; os nódulos têm um limlte nltido e o plasma bege estáo¡ientado ao seu redor, constituindo um st-res; cutã (ãrewe¡,
1964),
Na parte somital da mesma lâmina delgada, o fundo mat¡icialapresenta um plasma ve¡melho maís escuro do que na base e, mui¡asvezes, na borda dos vazios, o plasma vermelhó se descolo¡e.
. Ho¡izonte de basalto alterado vermelho-cIaro (]âmina delgada 2_ver localiza-ção na Fig.1"3, p.1B) - o fundo matricial- .oñté. ,r*pJ-asma vermelho menos ferruginizado do que abaixo e, próximo aosvazios. também é freqüente o descolorimento do pfasmå ï"trãrrto.

distribuição dos plasmas vermelho bege

No¡mafmente, o linite entlê o plasma vermelho e o
basalto alterado é ablupto, mas, a presença de relfquias do
basarto arterado no plasma ve¡merho mostra que¡ o segundo de¡iva
do primeiro. sem qualquer transferência mecânica (pedoturbação) .

Entretanto, rocarmente, os vazios pranares são mais abundantes,
delimitando vorumes milimét¡icos de basalto aÌterado bege, com
transições progressivas para o plasma ve¡melho (pr.7,,t,7),

A presença de ilhas do plasma vermelho no inte¡ior
do plasma bege e o limite difuso entre esses dois prasmas sugerem
uma transformação do plasma vermelho para o bege (er,6,,f .f e 2),
mas é o estudo das feições pedológicas, particularmente dos
cutãs, que permitirá essa demonstração.

A composição mineralógica da fração argila da
mat¡iz interfragmentos de basarto alterado é semelhante àqueIa
dos fragmentos de basarto arterado (traços de argiras micáceas,
esmectitas predominantes, caulini!a como segundo mine¡aI,
hematita e quartzo) ; porém, há träços de goethita, que não foi
encontrada nos fragmentos de basalto alterado.
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nódulos:

, os ctrrÃs

3. Cu¿ã.s e nódulos

Às feições pedológicas são constituldas de cutãs e

São abundanLes e apresentam uma cronoJ"ogia:

- Laranja a preto em LN, fortemen|e zonado e pouco
birrefringente em LP. São ftagmentados e conscituem as páþulas
dos fundos matriciais interfragmentos de basalto alterãdo ou
ocorrem diretamente sobre esses fragmêntos (pr,7,,f .t e 2) .

- VermeLho a amarel-o-claro en LN, com ou sem zonação, mas comforte birtefringência em Lp, Esses cutãs são os mais freqüentes,
estão conformes com a porosidade atual e apresentam extinção
continua, causada pela forte orientação das partlculas argiloéasque os constituem. Às anáIises qulmicas s emiquant i tat ivasefetuadas ao Microscópio Eletrônico de Varredura com analisado¡(Tab. 4, p. 49) mostram a presença do síllcio e do alumfnio na
composíção desses minerais, Trata-se, portanto, de argilãs nadefinição de Br eh¡er (1964).
Sobre os fragmentos de basalto alterado, os argilãs vermelho aamarelo-claros ocorrem di¡etamente sob¡e o basalto alterado,
apresentando fo¡te descontinuidade de contato com o seu suporte,
Localmente, el-es são encont.rados nas fissu¡as intrafragmentos debasalto alte¡ado e, a partir daf, preenchem parciãImente aporosidade intramineral (p¡.7.,f.5 e 6).
Na matriz argilosa, os argiJ-ãs vermelhos a laranja-cIa¡os são
abundantes nos fundos matriciais vermelhos.

- Preto em LN, com passagens progressivas pata o fundo matriciaJda rocha (Pr,7,,f .2 e 3) . Localmênte. os cutãs pretos contêmilhas ve¡mefhas a laranja, idênticas ao material cutânico
ve¡me1ho. Isso pode indicar que os argiJ-ãs vermelhos a laranja-claros foram irregularmente coloridos pelo mate¡ial preto e,portanto, eles são anterio¡es aos cutãs pretos. Os cutãs pretos,
também, ocorrem diretamente sob¡e os fragmentos de basaltoalterado, principalmente nas fissu¡as intrafragmentos de basaltoalterado, As anáIíses qulmicas semiquanti ta tivas efetuadas aoMiczoscópio EIet¡ônico de Varredura com anal_isador (nig, Lj,
q,21) c-onf i¡mam a presença do manganês e do fe¡ro na comjosição
dos cutãs pretos.
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- Bege-cJaro en LN e branco em Lp, Os cutãs beges cortam asorganizações dos vermelhos e dos pret.os, s"não, portantolposteriores aos mesmos (pr .7 . , f. L e -zl . Às anáÌises 'tulmicas
semiquanti ta !i va s efetuadas ao Microscópio ¡retrônico devarredura com analisador (Tab. .¿, p,49) moËt¡am a presença dosiLlcio e do arumfnio na composição- desses mine¡ais.' äãr..-".,portanto, de argilãs (Brewer, 1-964) .
No fundo matricial bege os argilãs beges constituem a maior partedos cutãs, Nesse fundo matricial, ptde-se obse¡var à pu""ug.,laterar _dos argilãs ve¡merhos a amarèro-claros aos argiräs beies(P¡.e.,f .1 a 4) : os argilãs vermelhos a ama¡e1o-claroé estão bemorientados e os argifãs beges, que os prolongam, upr."á.,t^. .,rutransformaçâo por pedoturbação, que desCroi suã orieïtação.

, os NóDUr,os - No conjunto de alteração, a presença de nódulos épouco expressiva, Eles têm cor ve¡melholescura quase preta,
tamanho mirimétrico e textura petrográfica conservadä do basattoou do a¡enito. Ao redor dessas organizações há cutãs raranjase/ou beges.

4. Sfntese da eeqüêncla evo jutl_va do conjunto de
alteração

. FR-AGMEIì¡]PoS DE BÀsÀrrTo ÀLTERÀDo - A alteroprasmação é completa,exceto para as titânio-magnetitas. os prodìtos secundários sãoconstituldos de diferentes tipos de plasmas 
"rjliã=", quepseudomorfizam os mine¡ais primários, assegurando a texturapetrográfica inicial. Na fraçáo argira os minð¡aÍs pt"ào.i.ru.rt."

são as esmectitas e, Iogo em seguiãa, em proporção Ë"rn m"ror, u"caulinitas.

A- dì f er_enciaÇão periféri ca vermetha corresponde à imp¡eqnacão dosal-teroplasmas e ao pr.eenchi.mento parcial. da poroìiaååã' perosóxidos de fe¡¡o. A di fe¡enciacão p-e¡i f érica brlnca .ãii" .""-,estruturas ferruginizadas .e, portanto, é posterior,correspondendo a uma deferrugini zação,

OS PLÀS¡{AS ÀRGTI,OSOS DÀ ![ÀTRI Z Há dois tipos de plasmas:

- pJasma vermel,ho-cLaro a vermeLho - escur o, cuja orientaçãocresce com o aclaramenEo, e- pJasma bege a marrom-cfaro, muito o¡ientado.
Duas- interpreEaÇões são possfveis para o decréscimo da orientaçãodo pJ-asma com o aumento do teol em fer¡o:



. O f e¡ro mascara a o¡.ie¡ta.ção do plasma, gue se revel-aquando o Eeor de fe¡ro diminui';

. O pl.asma ferruginizado é rlgido, mas é suscetlvel de sereorganizar quando a concentraç-ão de f èrro di;i-nui 'fciu,r,r"r,
r976., ' Modificando-se o. arranlo textu¡ar dos 

"tiiiårir"",eles adquirem _l?vas orientaçáes plásmicas trfacf, 
'Lt 

al,
i::îi Bouter. re74; Es\4¡aran er af. , rsTs e ¡lulIå¡ er al-,
L2o¿t '

Ã segunda hipótese é a mais provável, pois. o plasma original éum alteroplasma não o¡ ientado-.

o plasma ve¡melho se- fo¡ma a partir do basalto alte¡ado e de seusalteroplasmas, por f erruginiáação e pedoturnaçáã, - o ff Ãr"'u l"g"se dife¡encia _a pa¡tir do vermelht, por de fer r ugini zação ereorganização plásmica.

, os óxlDos DE FERRo
maneiras:

o ferro se individualiza de dive¡sas

Nos a-l teropLasmas

- No basalto alte¡ado bege, as pseudomorfoses dospiroxênios não apresentam óxidos- de f"rr".-- r"ããsignifica gue o fèrro., s" pr.".rri., encontra_se nasargilas. Em direção à periferia dos tr"g*"r.JÃ "äã
basalto alre¡ado e ao ropõ do perfil, u_f.r;;;i;i;"çã;do fundo mat¡icial de tãxtura -petroirarrca 

conse¡vadase generaliza e o ferro presentã nos-.tt"roptásm;; 'd;;
psedomorfoses desses mine¡ais, provaveim""tà, --ã
libe¡ado, . podendo precipitar na 'fo¡ma ae frematiïa. õmesmo racioclnio é vátidõ pala as olivinas
- As titânio - magnetitas se alteram nas bordas,liberando o fe¡¡o no inte¡ior ã;" afteroplã=mãåadjacentes, sob a fo¡ma de hematita.
- Ao redo¡ dos vazios e no inte¡io¡ dos alteroplasmasdas dife¡enciações periféricas vermelhas, por aporte emsolução. Essa acumulação ferruginosa, soË a f";r" ã;hemarira, dá infcio á nodulação, já no i"r"rioi ããalterita.

* JVo pJasma vermelho, que ere corore unifo¡memente, Nessecaso, o ferro pode ví¡ das ti tânio _ magneti tas , *åã. -à"""_""
supor um aporte por solução.

.A c¡istalização do ferro na forma de hemat.ita pode ser expl-icadapelo t:-p.o de porosidade do tunào *ãtli'.1ã1 "ä. -^or"*..rr.
petrogláfica conse¡vada. Trata-se de uma .i.rãpãr"ria_A!, gueresulta da abundância. de plasmas e da r"á";ã"'-ã; pääsiaaaeinicial,. pelo preenchimenr.i prãôi"==ivo dos poror,- f.1ã r"rroimportado (Tar dy, 1993) .
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, os NóDUIJoS - Eles são pouco numelosos e litor¡eliguiais. Noconjunto de aIt^eração, a formação desses nódulos não é clara,pois, não se vêem int.ermediáríos morfológicos entre esses e obasaLto aIte¡ado,

. OS CUTãS - Os argilãs Iaranjas a pretos e os ve¡melhos aama¡elo-claros apresentam forte descontinuidade de contato com os9u suporte. Eles representam, provavelmente, acumulaçõesabsorutas de matéria. ¡esul-tantes dó transporte de partlcútas
argil-osas, - em suspensão, no inte¡ior das sãluções, o-s argilàsbeges resurtam da transformação dos argirãs ve¡merhos a amaiero-claros, por de fer r ugini zação e pedoturbãção.

En slnbeee, tem-se uma eegüência evolutiva çfue
congÈitui a raiz deese go1o. Ela pode ge¡ resumida pero seguinte
esquema:

nodulos lltorÌellqulals
t?t'

basatto alterado rrormolho
I
I

basalto alterado com
dlferenclagão pertfdrtca
rr€rm.lhã 

I
I

bÊaalto attorado bege

plasmå vermelho

I
ú

cutÃ rærmelho

. Pta:¡ma bêge

+ cutå bege

I

l-
C. O HORTZONTE NODUT,AR

t, h¿rodução

A Figura 13 (f ig. 13, p.1B) apresenta as macro_
organizações do ho¡izonte nodular e mostra que o seu límite com
os horizontes do conjunto de alteração é irregular.

o horizonte nodula¡ é constituldo de dois
tipos de mate¡iais:
. tr[atriz argiJosa e poLiédrica, pouco abundante,
representando os fundos matriciais ínte¡nódulos, na escafamicroscópica,.
. Feições pedo)ógicas, representadas pelos nóduIos e peloscutãs. os nódu1os reptesentam cerca dé 6O-?Og da superflcieda lâmina delgada.
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Em função do grau de ferruginização dos fundos
mat¡iciais e das feições pedorógicas, nora-se que o horizonte
nodular apresenta zonas vermelhas, mais ou menos escurecidas, e
outras beges (rig. 18, p. 21) . Na base desse ho¡izonte (lâmina
delgada 3 - Fig.13, p.1B) , a cor ve¡melha, predominante, é mais
cl,ara do que na parte somital do mesmo volume 0âmina delgada + _

Fig'13, p'18) rsso significa gue a ferruginização é crescente da
base para o topo do volume nodula¡. Às fotos da ptancha g
ilustram a organização do horizonte nodular.

os fundoe matrieiais lnternóduLos

Na hase do hori zonte nocìular, há uma estrututa
poliédrica fína (7mm-tcm) e uma subestrutura muito fina (r_5mm) ,delimitada por fissu¡as com seção policôncava, O esqueleto é
pouco abundante. representando ce¡ca de 2-4* da superffcie da
Iâmina detgada. A assembléia é porfirosquéIica.

Nê pâr. te somital do mesmo hotizoñte, a estrutura époliédrica, muito fina (r-smm) . o esqueleto é pouco mais
abundante, representando cerca de 5-6* da superflcie da l-âmina
de J. gada .

Há dois tipos de fundos mat¡iciais inte¡nódulos :

, Fundo matricial com pJasma vermefho_cfaro a escuro em LN(Pr . 1o . ,.f . !) , _ e.squeÌ --vo lbimassépi"o - ou isótico em Lp. Àsseparações plásmicas têm.co¡ _laranja e são mais abundãntes- quantomais cl-a¡o o fundo mat¡iciar. Há 
-numerosas 

i rhãs 
-' 
àã-p'i.1nu" a"alreração e..o esquelero é "or,"tit.,ioo au riaâ;io_;aõ;Jãlru" equartzos, dist¡ibuldos ir r egur- armente . Nos vazios, ñJ-ãrgirasvermerhos a laranja-craros que podem se descororii' "--?orir, ,*argiJ-â bege, em contato com ó vaiio.

. Fundo matricial .com pTasma bege em LN (pr . j-0 . , f.,2) . Aassembréia prásmica é semelhanre a dð ptu"tn--.,r"r*åir.,J, 'óåier, 
""separações plásmicas são mais abundantès e de co¡ ama¡ero-crarasou brancas. Äs ilhas de plasmas de altàração são abundantes. Nosvazios ocortem argilãs beges,

sob fotte aumento no mic¡oscópio óptico observa_se
que os plasmas vermelhos e beges são heterogêneos, apresentando
diferentes domlnios ;



No plasma vermel-ho (Pr .l^0. , f ,3 e 4) :

- domlnios vermelhos, com iJ_has difusas opacas (Letra a
nas fot.os 3 e 4);
- domlnios com abundantes microgrãos vermelhos, maspersiste um fundo laranja (Ie!¡a b nas fotos 3 e 4);- domlnios de plasma laranja-cIaro dominante,
comportando microgrãos vermelhos (letra c nas fotos 3 e
4) ;
- domlnios de plasma laranja-claro, quase desp¡ovidos
de microgrãos vermelhos (letra d na foto 3). Essês
domlnios são mais abundantes quanto menos
ferruginizado o plasma ve¡mel-ho.

No plasma bege (pr.10 . , f .5) i

- domfnios bege-claros a bege - averme lhados em LN,
mícrogrãos vermelhos dispersos (letra a na foto 5);- domfnios difusos de plasma ve¡melho em Lp,
abundantes microgrãos ve¡¡nelhos (letra b na foto 5)

As organizações dos plasmas vermelhos e beges
sugerem a existência de um plasma argiloso homogêneo e de um
pigmento ferruginoso vermel-ho, cuja distribuição é muito
heterogênea, podendo, até, opacificar esse plasma.

A mineralogia da fração argila da
nódulos é semelhante àquela da matriz dos fragmentos
alterado, mas a relação ent¡e a intensidade dos picos
diminui. Isso sugere um aumento da caulinita da base
do perfiL Foram identificadas as seguintes fases :

matriz dos
de basalto
a15Àe7A

para o topo

, traÇos de um mine¡af a 10À, pouco
provavelmente uma argila micácea

expanslvel,

. mineral a 7,2A, com comportamento de uma caulinita
destruindo- se após o aquecimento a 49ooc (Fig.19 , p.221

, mine¡al- predominante a 1,4 -16A, expanslvel, com
comportamento de uma e,smectita, com fechamento a l-OA, após
tratamento com etileno glicol (Fig.19, p 22). Após troca ãom
lf!+" e glicolagem, as esmectiras dão um pico a t-4 A,indicando a presença de beidelitas.
. hemati ta

. traços de goethita
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Às composições qulmicas obtidas å Microssonda
Eret¡ônica pala os prasmas vermelhos e beges podem ser vistas nas
Tabelas 5 ê 6 (Tab. 5 e 6, p,50 e 5l-, r espec tivamente ) . os
valo¡es médios mostram gue esses pJ-asmas apresenEam uma variaçãonos teores de ferro: plasma vermelho cerca de 2ot de Fe2O3 e,
plasma bege, apr oximadamente, 1Ot de Fe"03,

3 . Os cutã.B

Os cutãs são abundantes, oco¡rendo na superflcie
dos agregados ou dos nódulos e nos vazios intr a - agr egados ,

Apalecem vá¡ios tipos de cutãs:

. curÃs ceM pr.AsMÀ 
'ERMFT,H. 

A AMAREL. em LN, birrefringente, sejacom organização cutân_ica, nltida (zonação) ou com manifðsCações áepedoturbação (Ietra b da foto t-, prancha 1O). Muitas vezes, oplasma vermerho se descolo¡e em direção aos vazios, onde o plasmaé ama¡elo em LN.
As fotos 5 e 6 da prancha 13 most.ram que o pJ.asma dos cutãsvermerhos a ama¡efos cortam as organizações ferruginizadas dosnódulos. rsso mostra que esses- cutãã são pð"t.iiòru" àdiferenciação dos nódulos.
Os cutãs vermelhos a amarelos ocorrem na superflcie dosagregados, na porosidade intra-agregados e ao red.o¡ dos nóduros.Localmente, o prasma vermerho a amareLo, semerhante àque1e doscutãs, é abundante, com stze.ss cutã ao redor dos' nódulos(Pr.l-3.,f .7 e 8) . Isso significa que o plasma vermelho a åmarelofunciona mecanicamente.
Os resultadôs das mic¡o-anáLises qulmicas (Mic¡ossondaEletrônica) dos cutãs vermelhos a amareloì podem sei .ri"to, ,r.Tabela.7. (Tab.7, p.52) , EIes são constituldosl pr eaominantemenre,de sillcío e atumlnio e fo¡am chamados de argilãs (B;;;;;;-196s) .A porcentagem média de Fe2O3 para os dados da Tabela ? é de
1? OQ

, Çu:fÃs. coM ÞLÀsMÀ BFGE em LN, birrefringente em Lp, normalmentepedoturbados. A passagem dos argiì-ãs ve¡mãlhos - .*.i.ro"--o.ru o"beges é progressiva quanto ao dèsaparecimento da cor ,rãt."inu. o"cutãs, beges são pouco freqüentes e ocorrem sempre no contato como vaz10.
Os ¡esultados das micro-anáIises qufmicas (MicrossondaEletrônica) dos cutãs.beges podem ser vistãs na TabeLa e- (ra¡.e,p.53) : eles são consrituldos, basicamentê, de sillcio e aiumlnioe foram denominados de argilãs (tsREWER, rg64) . A porcÀntagem
média de Fe.o. na composição dessas feições é de 9.72.-----¿3



. 
. 
cUTÃs vnRì¿er.Ho - rscURos etrAsE pREros,

microns, desconEfnuos e presentes noposição subcutânica no plasma amarelomic¡o-análises qulmicas- (Microssonda
esses cutãs apresentam 25.4t de Sio2,
Fe2O3.

4, Oa n6duTos

Da base para o topo do
se uma seqüência de organizações,
alterado vermelho-cl-aro ê os nódulos
textura petrográfica.

de espessura infe¡íor a 30
conEato com o vazio ou em(Pr.13.,f .a,2,5 e 6). ÀsEIet¡ônica) mostram que
13.9* de À1203 e 12.8t de

ho¡izonte nodula¡ , observa -

contlnua, entre o basalto
ferruginosos, conservando a

No estudo microscópico foi posslvel distingui¡ as
etapas dessa evolução (pr .9.,f ,1 a 4) :

l-) voLumes de basalto af t.erado vermefho- cl,aro, semel-hante àqueLedo .hozizonte. pÍecedente. Efes são freqüentes na base do vorumenodula¡ (fâmina delgada 3 - Fig.13, p.rô), principàf*."r" na zonavermelho-crara. mas desapareòem nð topo do iresmo horizontà(râmína dergada 4 - rig.ir. p.18) . Têm tamànn" centimé't¡r"o efo¡ma subangular.

2) vol-umes de basarto al,terado de cor vermefha mais escura que aprecedente. constituindo !çicg.f do tipo nódu|o ¡Br;;;;; Ls64).Esses nóduros são rit_orreriguiais e as 
-dife¡enciacães 

olse¡vaaasno fundo matricial de Eextura petrográfiåa conservada
:?:I::p:id:1 ..i ene¡aIi zação e acenruäção das tr-.,"iär*uçõu"v:.stas na periferia dos fzagmentos de basalto alterado,Nos nódulos podem-se reconhece¡ as pseudomorfoses dosptagloclásr-os, com pl.¡s¡¡¿ bege-claro em LN, separadas por umpJ-asma de co¡ heterogênea,. inão do opaco ao ì.araij a _,ri',o 

"* l¡¡,com aumento das co¡es mais escuras em direção i periieria donódulo (Pr.11..f .1 a 4) . Sob fo¡te aumento, åbse¡va'luã-ãr" .=".plasma apresenta um aspecto granuJ.ado 
" "orrté* tni.t ogr ão"=tp-.o= .de tamanho infe¡io¡ ão mið¡om, cuja abundância áeteimina asvariações de cor,. -Muitas vezes, - os domlnios 

"pã.å" sãoconstituldos de títânio-magnetitas ainda iã""tirr.ã"ãi". osdomlnios lar anj a - vivos coir espondem às p 
" ".,a"-n-"-rãJ. " dospJ-roxenl0s. Freqüentemente, as vesrcuras estão ferruginizadas,mas, mesmo assim, contêm domlnios de pl-asma ve¡de ou Ëãge-cfaroem LN. como no basalto alte¡ado. Os quattzos veslcula-res sãofratu¡ados e separados por uma pelfcula äe óxidos d; Ì-";;.

3) Nódufos com ferruginização crescente, adquirindo cor vermer-ho-e-scura. .e, aJgumas vezes, quase preta. Os nóduIos maisferruginizados são mirimétrico", du fót*r quase arredondada. osnódulos vetmelhos muito escuros, fo¡am encont¡ados na zonave¡melho-cla¡a, porém, são maís fregüentes nas zonas ve¡mel-ho_escuras,
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À permanência da textura peErográfica do basalto
nos nódulos permite o raciocinio isovorume de Mil-rot & Bonifas
(1955) ' os resultados das anárises gufmicas globais mostram que
os nódu1os litorreliquiais de¡ivam do basalto alte¡ado por
densificação, concentração do ferro e perda de sillcio (Tab. s,
p. 54), Globalmente, o alumlnío aumenta. l-igeiramente.

a composição mineralógica da fração argila
retirada dos nódulos mostram a presenÇa das seguintes fases:

, traÇos de um_ mine¡al a 1OA, não expansfvel , provavelmente
uma ar gi J-a micácea,

, mineral a 15A, expanslvel, gue mostra um comportamerÌto deuma esmectita, com fechamento a l_0A, após o aluecimento, Amedida do fndice de Biscaye (rsos) mosrru q". å- iãfàçao v/eé igual a o.47 para os nédulos da base do volume .roár_,Irr' .0.+5 pqre aqueles da parte somital, caracterizando umac¡istalinidade de média a baixa, respectivamente (iig. ;o:p,22) , Isso mostra que a cristaliñiaade das esmectitasdiminui dos fragmentos de basarto alterado aos nóduroslitorreliquiais.

. caulinita de baixa c¡istalinidade (I/K = 2.68) . A reJ.açãoentre a intensidade 
. dos picos a r-5À e 7À é aproximadamenteigual a l-. Isso _significa que a caulinit.-..rrn".i., dosfragmentos de basalto alte¡ado aos nódufos

. hematiLa, e

. traços de goethita.

As míc¡o-análises qulmicas (Microssonda
Eletrônica) mostram que os pontos do int.erior do nóduloapresentam uma relação sio2/AI203 variável_ (Tab. 10, p.55). os
valo¡es mais altos ocorrem no plasma das veslculas e os nenores
no plasma opaco¡ localizado entre as pseudomorfoses dos
plagioclásios.

A partir do nódulo litorreliquial ferruginizado
observam-se dive¡sas seqüências de diferenciações, que, em rirtima
anáIise, levam à degradação do nódulo :
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D{fetenc{açõee ¡er.lf ér.lcae e córtex goethltlco

- .Diferenciação peziférica: é uma organização periférjca aonódul,o, cuja cexEura petrográfica está conseivada. Todo ofundo maEricial de textura pet.rográfíca conse¡vada tem coramalela. À diferenciação periférica amarela é descontfnua ede espessura infe¡io¡ ao milfmetro (pr .f2. , f .3 e 4 ) . Atransição entre a diferencíação periférica amarela e oplasma ve¡melho do inte¡ior do nódulo é muito irregular, com
flhas do plasma ve¡mefho no amarelo. .A morfolo-gia desselimite é de frente de transformação do plasma ve¡melho em
amar eIo .

- Córtex goethitico : é umd ozganização periférica aonódufo, onde desaparece a textura petrográfica do basaf t.o, olimite do có¡tex goethftico com o plasma vermelho-escu¡o dointerio¡ do nódulo é abrupto. O córtex goethltico temespessura infe¡io¡ a 3OO microns e é constituldo de umplasma amarelo-alaranjado em LN. birrefringente em Lp,disposto de modo paralelo à superflcie externa do nódulo
(PT .f2. , f .5) . Na transição, entre o plasma amarel_o dadiferenciação periférica e o pÌasma amá¡elo-alaranjado docórtex goethltíco, ocorre a interpenetração doi doisplasmas, desaparecendo a textura petrográfica,

Passagem nrogreeeiva aos fundog matrlciaie lnÈernóduJos

- (p¡,13.,f .1 a 6) Ä passagem entre os alteroplasmas donódulo (sem có¡tex) e o fundo matricial adjace-nte (ro_zo
microns de espessura) é irregular e caracÈeriza-se pelo
desaparecimento da textura .petrográfica e pel-a presença deum plasma opaco a laranja em LN, rico em microô¡ãosve¡melho-escuros, de tamanho infe¡ior ao mic¡on, gue
diminuem em direção ao plasma vermelho, mais claro, do fundomatricial- internódulos. À Figuta 2L mostra que a tlansição
do plasma ve¡melho. muito escu¡o, do interior do nódulo parao plasma ve¡meIho, mais cJ_aro, do fundo mat¡iãiaIinternódulos ca¡acteriza-se pela salda do ferro. Ent¡etãnto,na transição do alteroplasma de um plagiocl,ásio do interio¡do nódulo para o plasma vermelho do fundo mat¡iciaIinternódulos, o ferro aumenta J.igeiramente (Fig, Zf, p.23).
Pode-se concluir que a composição dos nódulos é het"ro-gên"a,
com fases mais ou menos ricas em sfl_ica e em ferro, a"ãi.. uplasmação dos nódulos caracte¡iza-se peJ-a salda de uma parte
do. fe¡ro e, provavelmente, pela reorganização dos plãsmas
existentes.



- Às passagens dos nódul-os litorreliquiais ao plasma bege
são abruptas, guando se conside¡a a part.e mais ferruginizaãa
do nódulo (plasma opaco) , porém, é difusa, passando pela corIaranja, quando o plasma do interio¡ do nódulo estivèr pouco
ferruginizado. À Figura 22 (F'ig,ZZ, p.23) apresenta ospontos microssondados na transição dos nódulos
litorreliguiais para o plasma bege: a passagem do nódulopara o plasma bege parece se fazer sem modificações
mineralógicas das argilas e somênte por uma diminuição dosteores de fe¡ro, Entretanto, nota-se que o plasma dasveslculas são, nitidamente, mais ricos em siLica(provavelmente, em esmectitas) e, assim, sua t¡ansformação
em plasma bege seria ca¡acte¡izada por uma desilicificação.

5. slnteÉe da øeqüêncla evolutl.va do hort zonte nodujar

. Os NóDULoS - os nódulos são Iitorreliguiais do basalto e,mineralogicamente, são cônstitufdos de esmectita, caulinita ó
hemati ta .

À. partir do nódu1o ferruginizado, duas seqüências dediferenciações podem ocorrer :

.. Formação do córtex goethltico, de evolução cent.rlpeta, por
dissolução da hemaLita e ¡ecristaì.ização da goethita. Os
nódulos com córtex são mais freqüentes na part.e somital do
volume nodul-ar,

. Plasmação dos nódulos, por fissuração e pedoturbação,
dando origem ao fundo matricial inte¡nóduIos, A plasmação é
mais freqüente na base do volume nodular.

OS PIJÀS'MÀS ÀRGITJOSOS DÀ MÀTRI Z São dois tipos de plasmas:

. plasma vermelho-clato a vermelho-escuro, cuja orientação
cresce com o acla¡amento.

. plasma bege a bege - avermelhado, muito orientado.

o decréscimo da orientação do plasma com o aumento do teor deferro, também, foi observado nos plasmas do conjunto dealteração. Provavelmente, o pJ.asma ferruginizado é rlgiáo, mas ésuscet.lvel- de se reorganizar, guando a concentraçãó de fe¡rodiminui (Chauvel , rg77) .

O plasma vermelho se forma, pelo menos em parte, a partir da
pJ.asmação dos nódulos litorreliquiais . Essa plasmação não foi
observada nos nódulos com có¡tex goethltico
O plasma bege é semelhante 'aquele da alteriCa e de¡iva doplasma vermel"ho, por deferruginização.
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, os CtItÃS - Foram identificados dois tipos de cuEãs :

1). Àrgflãe vernelhos a amarelog - Esses argiJ-ãs podem ter duas
orrgens :

- iluviação, em conseqüência de uma lessivagem dos
hor i zont,es super ior es;

- diferenciação no local, por deferruginização do plasma
vermelho do fundo mat¡icial.

A organização dos argilãs vermeLhos a amarelos e a geometria nãopermitem conclui¡ entre uma ou outra hipótese. Esses argilãs
cortam as organizações ferruginizadas dos nódulos. Isso significa
gue eles são posterio¡es à diferenciação dos nódulos,

2) À¡gilãg begee, que derivam dos ve¡melhos por de fer r ugini zação
e pedoturbação.

D. ESQ\TEIIA INTERSRETATÍVO DA FOAUTçÃO DOS NóDU(,OS COM
MATRTZ POTJTÉDRTCA (TRTNHEIRÀ A3)

A Figura 23 (Fi9,23, p. 24) apresenta um esquema
sintético da seqüência nodular e da gênese dos plasmas do fundo
matricial internódulos e dos cutãs,

A textura petrográfica esEá conservada, do basalto
alte¡ado bege até os nódulos. Â ferruginização do basalto
alte¡ado inicia-se na alterita, onde o fe¡ro se individuatiza
através da alteração das ol-ivinas, dos piroxênios, das titânio-
magnetitas e, principalmente, pelo aporte, via soluções,

Nos estádios seguintes (fab. o, p. 54) , o
racioclnio isovolume mostra que os nódulos perdem sflica (17,Bg).
continuam a se enriquecer em ferro (184*) e, em menor proporção,
em alumfnio (138) , Mostrou-se que uma parte dos nódulos
t¡ansfo¡ma-se em plasma vermelho, por defer r uginí zação , Esse
plasma vermelho pode se transforma¡ em plasma bege, por
de fer rugini zação . o ferro l-iberado nessas sucessivas
de fer r ugini zações pode migrar e enriquecer as soluções da base do
perfil.

A evolução, do basalto alterado aos nódu1os,
evidencia a diminuição da cristalinidade das esmectitas. À

caulinita é sempre de baixa cristal-inidade.



As observações
confirmar se os argilãs vermelhos
el-es resultam da Eransformação do

microscópicas não permi tem
a ama¡elos são iluviais ou. se
plasma vermêlho.

IL - VåRrAçõES r¡ATER.àIS ÐÀS MrgRO - OReÀìrr ZÀçõES E DÀ MINER-AI,OGIÀ
DOS CONüLNTOS DE ÀrrTERÀçÃO n nOpU¡.¡n

Para o estudo detalhado de uma seqüência noduLar
vermeTha, com matriz poliédrica, escofheu-se a t¡incheira À3. os
resultados desse estudo foram ¡elatados no item precedente.

Entretanto, na apresentação da topossegüência 'A'r
foram registradas diversas variações nas organizações dos
basaltos al-te¡ados, dos nódulos e da matriz argilosa. O estudo
microscópico e mine¡alógico dessas organizações ac¡escenta dados
para a compreensão da evolução e da dinâmica dessa cobe¡tu¡a
pedológica e, por isso, nesse item, faremos a sfntese e, se
posslvel, a interpretação desses resultados , para tanto,
conside¡a-se o estudo detalhado da següência nodular da
trincheira A3 como refe¡ência.

Ä aplesentação será feita de montante para jusante
da toposseqüência ',4', (Fig. 9 , p.13 ) ;

À t¡incheira À1.

horizontes do conjunto de

argilosos (vértico na base e

são seguidos de um horizonte
ocorrem duas facies de basalEo

apresenta na base do perfil, os
alteração; acima os hor i zontes
poliédrico na parte somital), que
nodular, No conjunto de alteração
alte¡ado e uma de a¡enito :

. Na base do perf iJ-, tem-se o basaJ,to aJterado em
fragmentos beges, semelhante 'aguele da t¡incheira A3,
inclusive com cutãs vermelhos a amarelo-claros,
bir r efr ingentes , ou não, e outros pretos. Entretanto,
os cutãs beges estão ausentes, Sabe-se, do estudo da
seqùência nodula¡ da trincheíra À3, que os cutãs beges

i
I

I



Nessa mesma trincheira, as micro-olganizações do
ho¡izonte nodular, sobrejacentes ao ho¡izonte poJ-iédrico, são as
seguintes (Pr .14 . , f .! e z\ t
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de¡ivam da defer r ugini za ção dos vermelhos; então, a
ausência dessas feições no conjunto de alteração datrinchei¡a A1 moslra que o meio é mais oxidado.

, Äcima do precedent.e, pode-se ter o basa lto afterado
cinza, zico em amTgda)as (Pr.l-4.,f .5). Na parte somital
do basalto amigdalóidaI há plaquetas de arenito
vermefho-cLa¡o, misturadas a massa basáltica. O a¡enito
é constitufdo de abundantes grãos de quartzo, de
tamanho inferio¡ a 5O microns, magnetitas e micas(poucas). Não se vêem os cutãs ptetos, mas os cutãs
vermelhos estão presèntes, inclusive, sobre asplaquetas de arenito.

, Nódufos - são litorreliquiais do basalto ou doa¡enito, de cor vermelha, rnuito escura ê, normalmente,
com có¡tex vermelho-escuro. Os nóduIos de basalto
apresentam abundantes amfgdalas, que contêm um plasma
vermelho - escur o, muito semelhante àqueIe da matiiz. oIimite dos nódulos com có¡tex e o fundo mat¡icial énltido. Em relação aos nódulos da següência nodula¡
vista na t¡inchei¡a À3, registram-se as seguintes
diferenças: na trincheira Aj-, os nódulos de arenito são
muit.o mais abundantes; os nódul-os de basal_to contêm
maior nhmero de amlgdalas; a maior parte dos nódulosbasáIticos ou arenfticos apresentam um córtex vermelho-
escuro e¿ não, ama¡elo como na trinchei¡a A3 e.finalmentê, a ferruginização dos nódulos é mais
desenvolvida.

. Fundo matriciaL internódufos - é pouco abundante, com
micro-agregados poliédricos (tamanho entre 0.5 a 2run)de paredes irregulares e pouco acordantes. Localmente,
a estrutura é microgranulada, o plasma ve¡melho 6escuro e opaco, podendo ocorrel domlnios amarelos,principalmente na base do volume. o esqueleto éconstituldo de guartzos muito pequenos (ce¡cj de 30-50mic¡ons) e ratas micas, como aquelas do a¡enito. Naporosidade não há cutãs, Há fleqüentes pedaços de
nódulos .litorreliquiais, sem có¡tex, com passagens
progresslvas para o plasma vermelho. Em relação àmat¡iz dos nódulos da trincheira A3. obse¡va-se que amatriz dos nódulos da trincheira E1 é mais escu-¡a e
homogênea quarlto à cor; os agregados são menores e comparedes rnais irregulares; na porosídade não há argilãs,que são abundantes na trincheira A3 e o esqueletoquartzoso é mais abundante, provavelmente, devido ao
maior núme¡o de nódulos de arenito,
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As composições mineralógicas da fração argi
retirada dos nódulos e da matriz dos nódulos, são as seguintes

. Nódulos de basalto - quartzo,
es!a {rltima, nem sempre presente,

. Nódulos de arenito - quartzo,
mica e caulini t.a ,

. Matriz dos nódulos - caulinita e esmectita (fig,e¿,
p.25); também hematita, ttaços de argila micácèa egoethita Esses lesultados são semelhantes àqueJ,es damat¡iz dos nódulos da trincheira À3.

Em slnteee, na trincheira À1, oE nóduloslltorreliquiais estão eeparados do bagalto alterado peloø
horizontes arglloeos vértico e poliédrico. EntreÈanto, a textu¡apeÈrográflca dos nódulos litorreligulale é eemelhante àquela dobaealto e do areniÈo interÈrapiano da baee do perfit

OE dados mineralóglcos nostram que os nódulos nãocontê¡r argilas 2!1 e apenas traçoe de caulinita. Entretanto, anatriz doE nóduloe contém eÀses minerals em quantldades
Lmportantes,

oe argilãe ver¡nelhos a amarelos foram êncontradoasobÌe os fragnentos de basalÈo alterado bege ou anrigdatóidat etauibé¡r sobre os fragnentos de areniÈo, naÈ egtão ãueentes nohorLzonte nodurar ' Na descrição nracroecópica da topoEgegilênclaxArr regietrou-ee una variaçãó textural na ¡ratriz dlos nó-dulos,enÈre aE trLnchei¡as A1 e À8, provavelmente, a prese¡rca ou aausêncLa deegee argllâs e>çtiquem, pelo menoe em partä, easavaríação textural .

Id

hematita e cauJ. íni ta,

hematita e traços de

* TRTNCHEIRÀ À8

Para j usante, na trincheira AB, a textura
petrográfica dos nóduros de basarto e de arenito são semelhantes
àquelas da trincheira A1 , po¡ém, os nóduLos são menos
ferruginizados (Pr .1¿ . , f.¡ ) e podem apresentar córtex ama¡efo. O

Iimite dos nódulos com o fundo matricial é brusco quando há
córtex amarelo, mas pode ser progressivo nos nódulos sem essa
feição, No fundo mat.riciaf internódul-os há um plasma vermelho,
menos ferruginizado do que a montante e surge um plasma bege, em

relação à porosidade, principalmente a biológica. Ao ¡edor dos
agregados poliédricos e também na porosidade (principalmente tipo
cavidades irregulares) , há abundantes argilãs Iaranjas ou beges,
gue não existem na trincheíra precedente (pr.I4,,f.,4) ,



Miner a logi camenEe, identificam-se as
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seguintes
f ases :

. Nódulos de basalto - esmectitas (traços) , argilas micáceas
(traços) , caulinita (dos argilo-mine¡ais, é o mineral mais
ímportante) . quarEzo, hematita e goethita.

. Mat¡iz argilosa - esmectita, caulinita, traços de argílas
micáceas, hematita e goethita. Essa mineralogia é semelhante
àquela da matriz dos nódulos das trincheiras À3 e At-. À relação
entre a intensidade dos picos a 154 e 7A é ligeiramente superior
a 1. fsso sugere que nos argilominerais. as esmectitas predominam
sob¡e as caulinitas.

Em sfntese, as texturas petrográflcas dos nóduloe
da trincheíra A8 eão EemelhanteE àquelas doe nódulos da
trincheira À1 , Àpesar dlsgo, há dlferençae entre eEEes dole
horizontee nodularea !

. Nos nódulos da trLncheira À8, observa-ge que a
ferruginização é menos forte e a corÈificação é nenoe
fregüente, constÍtufda de u.rn plaeura anarelo e não
vermelho-eecuro como a montante, MLneraloglcanente,
obeervam-ge duas dlferençae entre esEes nódulos: os
nódulos da tríncheira å8 contêm, entre outlos nineraie,
a esnectita e a goethita, que não exigÈem noe nódulog
da trincheira À1 ,

, Na matriz argiloea da trl.ncheira .È8 Eurge o pJ.aena
bege, em relação à poroøidade,

. Ào redor doe agregadoe pollédricos encor¡tran- Ee os
argilãs vertnelhos ou begee, que não exietem a ¡nontant,e,

En referência ao estudo da aeqilência nodular datrincheira À3, gabe-ge que o plaena bege e oE arglLãE beges
derlva¡r da deferruginização doe plasnae vermelhos e dos argilãs
vermelhos, reEpectivamente. À aueência do plaEma bege e doeargllãs begeø no horizonte nodular da trlncheíra À1, mostra que a
montante, as condiçõeg eão nais oxl-dantes.

* VÀRTAçõES ENTRE ÀS TRTNCHEIRåS A8 E A4

À jusante da trinchei ì'a À8 e até a À4 desapar e c em

o basalto amigdalóidal e o arenito. Em continuidade com a

trinchei¡a A1 , permanece o basalto alterado em fragmentos beges
que adquirem uma diferenciação periférica ave¡melhada. Sabe-se,
do estudo detalhado da seqüência nodul-a¡ da trincheita À3, que
essa diferenciação periférica aos fragmentos de basalto al-terado
bege corresponde à ferruginização das fases secundá¡ias pela
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hematita, que tem sua orlgem na oxidação dos piroxênios, das
olivinas, das titânio-magnetitas e, provavelmente, no aporte vi-a
soluções. Essas soluções, provavelmenEe, são alinentadas pelas
degradações obse¡vadas no horizonte sobreposto, que é nodular.

Äs micro-organizações do horizonte nodula¡ da
trinchei¡a AB permanecem até a Erincheira À4, porém, a jusante da
t¡j-ncheira 48, os nódulos de basalto contêm poucas amlgdalas e os
nódulos de arenito são ¡aros. A diferenciação do córtex amarelo
é, nitidamente, mais freqüenÈe nos nódulos das t¡inchei¡as A2 e
49.

* TRTITCHEIRÀ À5

para jusante_ na trincheira À5, o basafto alt.erado
da base do perfil é, novament.e, ¡ico em amlgdal.as è apresenta
caracterlsticas novas até então :

. . Ita base do perf i I . há o hasal to al teraclo t-rege comdiferenciação oeri fér'i ca vermelha, mais escu¡eõida ãmais espessa do que nas trinchei¡as precedentes. .A,omicroscópio (Pr.15, ,f ,4 a 7, , observa- se que afissuração intrafragmentos de basalto alterado é
abundanEe e delimita volumes mitimétrícos, quase
a¡¡edondados. Nesses vazios, há cutãs ve¡me Iho - escu¡ osa ama¡ e.Ios .

. Àcima do p¡ecedente. há o basalto al terado vermelho.
fÌêqüêntemente com o núclèo pretô, Ao microscópio(Pr.15.,f .3), observa-se gue a cot vermelha e prèta
correspondem à generalizaçâo da impregnação do fundo
mat¡iciaI da ¡ocha alte¡ada pelo ferro.

As micro-organizações do horizonte nodular,
sobrepost.o ao basalto alterado, são as seguintes (pr.L5,f ,1_ e z),:



. os nódufos

- À textura pet.rográfica dos nódulos de basaltoalterado é semelhante àquela do basalEo alÈe¡ado dabase do perfil. Muitas vezes esses nódulos apresentam
um nhcl_eo mais escuto, quase preto,
- Surgem nóduIos de arenito com abundantes grãos deguartzo inferiores a 250 mic¡ons e, p;rtanto,
significatívamente, bem maio¡es do gue os quãrtzos doarenito da trincheiTa A1, (facies azenjëo gzoèseiro) .

, A matr i z

- o fundo mat¡icial contém um pl_asma predominante bege-
amarelado em LN com abundantes pedorrellquias de fundomatricial vermelho, com limites difusos þara o plasma
bege -amarelado, o esqueleto é, es senci a lirente,constituldo de grãos de quartzo, semelhantes àqueles
dos nódulos de arenito.
- o limite dos nóduIos muito ferruginizados ou dosnódulos com có¡tex amarelo e o fundo mat¡icia1adjacente é nftido; esse mesmo limite pode serprogressivo quando os nódulos são mais cfa¡bs e sem
cór tex .

Em tesu.uto, a trincheira À5 é naíg um exenplo daest¡eita relação entre a norfologia Lnterna dog nóduros e äquelado basalto alterado da base do perflJ..

À def errugi_nização d9r nódulog e do plasnavernelho da matriz doe nóduloe é maie generalJ-zada do que nosperflE precedent€si ao contrário, no baealto alterado da Ëaee doperfí1, a ferrugLnização do fundo matricial da rocha é ¡raigforte. IsEo sugere que o ferro, oriundo dae degradaqões dohorLzonte nodular, alínenta as eoluções da bage- do 'perf iI,ferruginÍzando o baealto alterado

* TRINCHEIRÀ À10

À jusante, na t¡incheira Àl-0, observa-se na base
do perfil, em continuidade com a trincheira precedente, o basalto
arterado vermelho e preto. Entre os fragmentos de basarto
alterado, há uma matriz bruno-cIara que apresenta limites difusos
para o basalt.o alterado ve¡melho (pr. j-6.,f .7 e B) , Isso significa
que, a jusante, a alteração do basalto alte¡ado dá uma argila
bruna e, não vermelha, como a nontante, Essa argila ê
constitulda, predominantemente, de esmectitas,
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Na matriz bruna, situada entre os fragmentos de
basaLto alterado e, também, na base do horizonEe sobreposto
(bolsa argilosa b¡una) há nóduIos ve¡melho-escuros, muitas vezes
com o núcLeo quase preto, de textura petrográfica conservada do
basalto ou do a¡enito (facies arenjto grosseirol . os nódul_os de
arenito são mais freqüentes e contêm abundantes quartzos de
tamanho variáve1, podendo atíngir 1-Zmm. Esses quartzos podem ser
comuns ao plasma bruno-claro, indicando que esse plasma também
deriva da de fer r ugini zação dos nódulos ve¡melhos,

o ho¡izonte nodula¡ da trincheira Àl,O é semelhante
àqueJ.e da trinchei¡a 45, entretanto, o plasma b¡uno é mais
abundante na trinchei¡a À5. O esqueleto quartzoso aumenta. Os

nódulos de basal-to alterado são ¡aros, predominando os nódulos de
a¡enito vermelho - escur o, guase preto, que contêm abundantes grãos
de quartzo de tamanho inferior ou igual a 2mm. Muitas vezes¡ os
quartzos são comuns ao nódulo de a¡enito e ao plasma bruno-
escuro, conprovando a relação genética ent¡e eles, Nos nódulos, é
freqüente a plesença do có¡tex amareJ"o, que, às vezes, espessa-
sê, caracterizando feições semelhantês às concreções de Br e\,rer
(1964).

À difração de Raios-X, da fração argiÌa da mat¡iz
dos nóduIos, permite identifica¡ a presença de quartzo, hematita,
goethita. caulinita. argila micácea e esmectita. A relação ent.re
a j-ntensidade dos picos a t5A e 7A é Iargamente infe¡io¡ a
unidade. Isso sugere que a caulinita predomina sob¡e a esmecE.ita.

En resumo, a trincheira À10 apresenÈa, em
contlnuLdade con a trinchelra precedente, o baEalto alterado
vermelho e pleto e oÉ nódulog vernelhog e pletos. EEEas
organizações gão semelhantes àquelaø da seqtlêncla nodular
vernelha e pollédríca da t¡Lncheira À3. Entretanto, na bage doperfll da t¡Lncheira À10 e, també¡r, no horizonte nodular,
observa-ge que as faEes vernelhaE (baealto alterado e nódulos,
respectivanente) ae transformam, por deferruginização, en argíIa
bru¡¡a. Iseo slgmÍfíca que esEas organlzações estão fora do seu
neio 

_ 
de foruração, constLtuindo reliquias de uma alteração

vernelha en u¡r meio ¡rale hldromórfico.
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T CONCI,UçOES E IIf,TERPR.ETAçöES

O conjunto nodular da topoeeegilêncfa ùÀÍ 6litorrelfqulal. do basalto e do arenito intertrapiano. Nas
trincheirag egtudadas obeerva-ge que a petrografla doe nóduloe é
aenelhante àquela do basalto alte¡ado ou do arenito da bage doperfiL

À textura petrográfica dog nóduloe de basalto
alterado apresenta variaçõee, prlnclpalnrente quanto à abundâncla
de anfgdalae e veglcuLas, À freqilência dos nódulog de arenito é
varl-ável , gendo abundantes a montantê (trlncheiras À1 a ÀB) e a
Jusante (Èrlncheira À10) , nas rarog nas demaie trincheiras, A
montante, o arenLto é constLtufdo de quartzos finoe, de tamar¡ho
e¡n torno de 45 microne, nas, a Jusante, eles eão maLoree,
atlngindo, de 2 a 3 ¡rflfuretros,

Os nóduloe são hematfÈlcos, com presença
Iocalizada do córtex goethftlco. Àlém da hematita, oe nódulòs
contên caulLnita, esmecÈita e argila micácea,

Na natriz doe nódulos, a norfologia dos grãos dequarÈzo, aeøin cono a sua abr:ndância, relacionan-se,
estreitaBente, com a norfologia e a freqtlêncl-a dos nódulos de
arení to .

À variação de cor, da ¡ratríz dos nódulog, é nltida
nas l-âninas delgadae I a montante, o plaEma é vermelho-êBcuÌo e,para Jueante, surge r¡ma fase bege, qu€ ae desenvolve cada vez
nais para Jusante,

O plasna bege derlva, pelo rnenos e[r parte, da
deferrugintzação do plaEna vernelho, A dietribuição dae coreg do
fundo ¡ratricÍal inÈernódr¡jloe, na toposEeqüência rrÀ", moEtra que
egga morfologia é de ftente de transfornração, que avança de
Jusante para montante e da base pare o topo dos perfJ-e, Easafrente de transfornração foi obgervada diretamente no horizonte
nodular da Èrfncheira 44, onde regietrou-ae, no campo, r¡m maior
deeenvolvLnenÈo da cor bruna do que a nontante.

No baealto alterado, a cor vermelha é cada vez
naLe forte e generalizada para Jueante, Sabe-ee, do estudo
nricroecópico, que a cor ver¡nelha do basalto alterado reflete uma
lurpregnação do fundo ¡ratrLclal da rocha alterada pelo ferro, que
tem sua origen na alteração das titânio -nagr¡etitas e,
provavelnenÈe, no aporte via eoluçõee, Esaa s egr¡nda hlpóteeeparece bastante viável, pois, o degenvolvímento do có¡tex
vermelho nos fragmentos de baEalto alÈerado é maig âcentuado na
trlnchelra À4 e para Jusante, onde, tarnbém, se obeerva uma naíor
brunlficação da natriz dog nódulog.
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IIL - A EORMAçÃO DAS BOLSAS A'(?IÍJOSAS

A, rtúlrRoDgçÃo

Na apresentaÇão da toposseqüência "A", descreveu_
se a trincheira .q8, que constitui o ponto de partida para o
estudo da formação das bolsas argilosas, gue será feito nesÈe
item. Às principais caracte¡lsticas dessa trinchei¡a estão
esquemat.izadas na Figura 25 (Fig,25, p,261 , onde se observa no
perfil, a jusante, uma seqüência de organizações verticais, que
vai do basalEo alEerado até o horizonte nodul-ar, craças ao estudo
microscópico e analltico, sabe-se gue essa seqüência de
organizações é genética, isto é, pode-se seguir a evolução do
basalto alterado ao nódulo litorreliguial e, ao mesmo tempo, a
transformação do nódulo em fundo matricial móveÌ . Tsso significa
que a seqüência nodular engloba a formação e a degradação dos
nódulos litorreliquiais, essas duas vias concorrendo mutuamente.
em beneflcio da primeira.

nm direção a nont.ante, mas ainda na trincheila AB,
aparece. em cunha, no contato do basalto alterado, um ho¡izonte
vé¡tico e sem nódulos, quê espessa-se em direção a montante,
isolando o topo do horizonte nodular precedente. de sua base.
Isso mostra, como jâ foi dito no estudo morfológico da
topossegüência que o horizonEe vértico transfo¡ma o
horizonte nodufar a partir de sua base, fo¡mando uma bolsa
argilosa que invade o topo da toposseqüência, outras bolsas
argilosas se sucedem na vertente - elas são menotes e apresentam
diferenças morfotógicas em relação à primeira.

Eritretanto, uma vez instalado, o ho¡izonte vértico
se desenvolve, também, a paltil do basalto alte¡ado subjacente.
Nesse item, estudar -se-ão essas duas vias de formação das bolsas
argilosas, na escafa microscópica.
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B, A FOnAeçÃO DnS BOLSAS ARGÍrrOSAS VlA DEGRADAçãO DO
CONiN'NTO NODTTI,AR

7, In¿rodução

Até o momento, a degradação dos nódulos
hematlticos foi descrit.a, pr edominantement e , em meio caulinftico.
Ela sê produz pela formação de um córtex goethltico, muito
compacto, geralmente zonado e com Limite abrupto para ô interio¡
do nódulo.

Esse córtex goethftico evolui de modo centrlpeto,
por dissolução da hemalita e da caul_inita do nódulo e,
cristal-ização da goethita aluminosa (Lacroix, 1-9L4; Du preez,
f954; Alexande¡ & Cady, L962; Nahon & Demoulin, f97 I; Nahon,
1-97 0, f976; MulIe¡, !979; Boulange, 1,983). Na perifería do
nóduIo, a goethita aluminosa também sê dissolve; assim, a

espessura do có¡tex permanece constante ou aumenta menos em

relação à díminuição do núcleo do nódulo. Finalment.e, Eem-se uma

diminuição do tamanho do nódulo, gue pode até desaparecer.

Neste t¡abalho, os nódulos hematlticos são
diferentes dagueles da seqüência de degradação em meio
caulinltico. Eles se fo¡mam e evoluem em um meio ainda rico em

esmectitas¿ o que, certamente. acarreta diferenças do ponto de
vista da dinâmica da água e da geoqufmica.

2. TransfoEmações mícroestrutural.B do conJunto nodular à
boTea argí7osa vér¿íca e vermelha (trLncheÍra AB)

Às micro-organizações do ho¡izonte nodular da
trincheira 48, a partir das quais se processam âs tranformações
em boLsas argilosas. podem se¡ resumidas como segue (p¡.L7,,f .I\:



. os nódulos são litorreliquiais do basalto ou do a¡enito,
rèpresentando cerca de 70-80t clo volume total;
. os fundos matrÍciais inte¡nódulos são constituldos de um
plasma vermelho a vermelho-escuro, predominante, e outro
bege. normalmente, na porosidade tubular, que de¡iva do
precedente, por deferruginízação.
. os cutãs sâo abundantes, sendo os mais freqùentes,
constitufdos de um plasma amarelo, prèsente ao ¡edo¡ dos
agregados poliédricos, e, também, na porosidade int¡a -
agr eg ado s .

A partir do nóduIo ferruginizado observa-se, nesse
ho¡izonte nodular, duas vias de evoJ-ução:

, a degradação dos nóduLos pela formação do córtex amarelo,
de progressão centr fpeta, e
. a pJ-asmação dos nódu1os, por defer r ugini zação e
fissuração, formando os fundos mat¡iciais inte¡nódutos
(Pr.18.,f .1 a 5) .

Na escala da lâmina delgada, observa -se que essas
duas vias de evolução dos nódulos litorreliquiais ocorrem,
simu I taneamente . o córtex ama¡elo é mais freqüente na parte
somital do horizonEe nodula¡ e a t¡ansformação dos nódul,os em

fundo mat¡icial móvel é máxima, na base desse mesmo ho¡izonte.
Não se obse¡vou a degradação de nódulos com có¡tex em fundo
mat¡icial móvel Isso sugere gue o córtex goethltico, mais duro
que o interior do nóduIo. protege os nódulos da t¡ansformação via
fissuração e pedoturbação.

Fm direção à bol sa a¡gilosa. mas a i nda no
ho¡izonte nodul ar da trincheira À8, observa-se que os nódulos
litorreliquiais tornam-se menos abundantes (PT.L7 . ,f ,2 e 3) e

apresentam, fregüentemente, Iimites difusos e irregulares com o
fundo mâtricial adjacente (Pr .18. , f.1 a 5) . Na transição, entre
esses nódufos com l-imites difusos e o fundo matricial adjacente,
o pJ-asma é vermelho com abundantes microgrãos vermelhos, d.e

tamanho infe¡ior ao microm,
os vazios planares aumentam e I muitas vezes,

cortam os nódulos litorreliquiais (Pr.I7 . ,f .Z e 3) . fsso
significa que esses nódulos estão pouco endu¡ecidos pelo ferro.
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observa-se, com a diminuição do nì1mero de nóduJ.os,
gue o fundo matricial internóduLos torna-se mais abundante, mais
cla¡o e homogêneo, adquirindo abundantes orientações p1ásmicas
esque 1 -vo - massépica s ,

Assim, com uma J-upa, observa- se que a passagem do
ho¡izonte nodular (já com menos nódulos e um fundo matricial mais
cla¡o e homogêneo) , para o horizonte vértico e argiloso,
caracte¡iza - se peJ.os seguintes aspectos (pr .17 . , f ,2 e 3) t

, o Iimite entre os dois volumes é nltido, pois, noho¡izonte nodular há nódulos Iitorretiguiais vermðIhos, de
tamanho centimétrico e, no horizonte vértico e argiloso, nãose vêem esses nódulos; entretanto,

. o fundo matricial inte¡nódulos é muito semelhante ao fundomatricial do horizonte vértico e argiloso.

Ao microscópio, obse¡va-se que o ho¡izonte vé¡tico
contém fregüentes nódulos vermelhos, litorreliquiais do basalto
ou do arenito (poucos) e de tamanho inferio¡ ao centlmetro. os
vazios planares são abundantes e cortam esses nódulos, mostrando
que eles estão pouco endu¡ecidos pelo ferro (pr.l-9.,f ,l- e 2) , O

limite dos nódulos com o fundo mat¡icial é difuso.

No horizonte vértico, o plasma predominante é
vermelho, com abundantes separações plásmicas, organizadas em uma
assembléia esqueJ.-vo-bimassépica. Há freqüentes ilhas de plasmas
de alteração gue. nesse nlvel, só existem no interio¡ dos
nódulos.

Semelhante à matriz dos nódulos,
vértico apresenta um plasma bege a bege-amarelado,

o

ao
hor i zonte
redor dos

agregados ou na porosidade tubular (pr , t-9 . , f.3 e 4) . À
distribuição ¡elativa do plasma e do esqueleto é porfizosquéIica.

os argilãs ama¡elos são abundantes no horizonte
nodula¡ e desaparecem no ho¡izonte vértico, provavelmente, por
integração ao fundo mat¡iciaI, pois, surgem freqüentes pápulas
ama¡elas, Isso significa que, provavelmente, os argilãs ama¡elos
desapareçam no horizonte vé¡tico, por integração ao fundo
matricial, em conseqüência da dinâmica vértica.
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o horizonte vértico ê
consEitufdo de esmectita, caulinita, hematita e traços de argilas
micáceas e goethita. À reJ-ação entte a intensidade dos picos a
15À e 7A é superior a L, sugerindo gue as bol-sas argilosas são
predominantemente esmectf ticas,

En slnteee, a tranãlcão do horÍzonte nodular parao vértlco -e argiJ.oeo caracterlzå-se pela gen"rãfi"ãçao dadesradação dog nóduLos, por fl-ssuração e'd;i"rñ;i;i;;;å;. rsEoconfl.rma a hÍpórese feirã na apreeenLaçã" ãã-¿õ;Ë;ãüãËì" ;Ã;;ieto é, ag borgae argiloeae deiivan dÀ trangfornração do conJ u.r¡tonodurar, aggim couro áe outros processos que serão degcrr-toe naigadiante,

A distribuição- doe argllãs amarelos nog diversogconJ'ntos de horizonteg da 
- trincr¡eiri ÀB é urn a"a" il,pãrËnte nadigcuegão da- origeur dessag feições r ereg eetão augentes na borsaargLloøa vértica, rnas, ocorrem no conjunto -ãã-- 

aïier.çaosubjacente à bolsa argiJ.oøa vértica (re¡cãíia p"rJ", -õàpftufo
VIII, ftem Ir), aesím. como, na. parte gomítal aã' UJrfzontenodular, que persiste acina do horlzõnte vé¡lico,

No es.tudo da segr.iênci a nodu jar vetmelha com matr izporiédrlca da trincheira a3 cðrocara¡n-se au"" rripãËãrãã-'p.r" 
"origen deeges argilãø (capltulo vrII) ¡

a) os argirãs anarerog gão iruviaig e resurtam de unaleesivagern dog horLzontee superioree .

!) oe_ argllãs anarelog- correepondeur à diferencíação no localdo praema vernetho do fundõ ¡rarrtciJ-i;;;;;åãËr por
_a¡j3y1ug_ln zaeio e reorgraniza-ção ou por neoformação, aparrrr do aporte en eolução (Nahon, 1976).

ådmitindo-se a prímeira hipóÈese, éentender porque haveria le,ssivãgem e ifuviafãã-'ro -
nodular e no conj unto de alter"ção, nag não áa bolsavértica.

Àd¡nltindo-se a eegunda hipótese, d.eve_aeporque a È¡aneformação. do plaøma vermelho em argiláeocorre sonente no horizonte nodular e não na Èolgavértica.

Nos dois casoE, a pregença de pápulae na bolEaargirosa vérÈlca sugere, çnre o -deeaparectneitó --aãe --ãrgirãs
anarerog resurtan da eua intãgr-ção ao piaøma, .r 

"o.rãåquaicta dallg:y" pedorurbação çrue se proauz "" ñ"-iir"it;-;ã;;î;""ïËr"*.=,
196s) .

Miner aLogi camentê,

diflcil
horizonte
argJ.losa

e:çI lcar
amareLog
argilosa
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3. Transtormaçõea mlcroeatruturala da bolea arglTosa de
mon¿an¿e (ërlnchelra A7), no con¿aÈo com o hortzonte
nodul,ar

Na trincheira ÀJ-, situada na partè montante da
toposseqüência "À" (Fig. 9 e Fig. 10 p. l-3 e 15
r espec tivamente ) , a parte infe¡ior da bolsa argilosa é vértica e
b¡uno-avermelhada ,' entretanto, a parte somital é poliédrica e de
cor mais b¡ una ,

o estudo microscópico mostra que o horizonte
vértico da trincheira À1 é semefhante àquele da trincheira À8,
desc¡ito no item precedente, EIe é constituldo de um plasma
vermelho, esquel -vo-bimassépico, com freqüentes ilhas de plasmas
de alteração e nódulos Iitorreliquiais vermelhos, milimétricos,
com Iimites difusos. Ao redor dos agregados, ou na porosidade
tubular, pode ocorrer o plasma bege.

No ho¡ízonte poliédrico, obse¡va-se a
generalj-zação do plasma bege a bege-amarelado, muito claro em LN,
apresentando freqüentes domlnios avermelhados (p¡,20.,f , 1, è 2),
Em LP, o plasma amarelo apresenta abundantes separações
plásmicas, organizadas em uma assembléia esquel -vo-bimassépica.

os canais e as cavidades aumentam e, muitas vêzes,
contêm no seu interÍor, tecidos vegetais ou um mate¡ial
escurecido, muito semelhante ao horizonte sobreposto, gue é

nodular. fsso significa que, nesse nlvel-. as ações biológicas são
importantes, Eanto na redistribuição de matéria¿ como nas
tranformações estruturais (Iembre-se que. a de fer r ugini zação do
plasma ve¡melho ocorre¡ pr edominantemente, ao redor da porosidade
biológíca).

No ho¡izonte poliédrico, as feições pedológicas
são abundantes:

- Volumee de fundo ¡ratrLcial vermelho, de tamanho inferio¡
ao centlmet¡o e forma quase arredondada, Às fotos 5 e 6 da
Prancha 20 mostram gue esses volumes podem apresentar grãos
de quartzo em comum com o plasma amarelo, o que demonstra a
relação genética entre eles. EIes podem conter il-has de
pfasmas de alteração que. nesse nlvel- do perfit, só existem
no interio¡ dos nódulos litorreJ.iquiais. Essas mesmas ilhas
desaparecem no plasma amarelo, Nossa hipótese é, a de que os
volumes de fundo matricial vermelho ¡esultam da plasmação
completa dos nódulos Iitorreliguiais e constituem
pedorrellquias do horizonte vér tico.
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do bagalto ou do arenito (muito
são ve¡melhos, mi l imétricos ou

O Iimite dos volumes de fundo mat¡icia1 ve¡mel-ho
ou, dos nódulos litorreliguiais com o plasma amarel-o, pode ser
difuso (Pr.2o.,f . 3 e 4) ou b¡usco (pr.2O.,f .5 e 6). euando o
limite é difuso, observa -se, na tïansição dos nódulos
J-itorrel-iquiais com o plasma amarelo, a presênça de um plasma
ve¡melho, com freqüentes ilhas de plasmas de alteração, que
desaparecem em direção ao plasma amarelo, euando o Iimite é
brusco, há uma forte orientação do plasma ama¡efo ao redor dos
volumes vermelhos, muito ferruginizados, caracte¡izando o st¡ess
cutâ de Br ev,¡er (l^964). Isso significa que, nesse caso, o nódulo é
mais duro gue o fundo matricial ao seu redor.

Com uma lupa, obse¡va -se que os nódulos
Iitorreliquiais ve¡melhos aument.am em direção ao topo do
ho¡izonte poliédrico, apresentando limites muito difusos com o
plasma amarelo. A passagem do horizonte poliédrico para o
horizonte noduLar sobreposto, apresenta as seguintes
caracterlsticas (Pr .20. ,f .7) :

. o limite é irregular e nltido. pois, no horizonte nodula¡os nódulos são abundantes e maio¡es do que aqueles presentes
no horizonte poliédrico. O contraste entte os doisho¡izontes é forte em termos de estrutura, pois. osagregados poliédricos da bolsa argilosa são mãiores eapresentam faces acordantes; no horizonte nodula¡, osagregados são poliédricos, com faces irregulares e pouco
aco¡dantes.

, No horizonte nodula¡, o fundo mat¡icial inte¡nódu1os, queé vermelho muito escuto no topo desse horizonte, torna_se,
em dÍreção à base do volu¡ne, mais claro e com abundantes
domlnios amarelos, o Limite do plasma amarelo com os nóduloslitorreliquiais com córtex é biusco e, esse mesmo 1imite édi fuso quando os nódulos não apresentam córtex, Issosignifica que o plasma amarelo. uma vez instalado,
t¡ansforma o ho¡i-zonte nodular¡ a partir da sua base, essim,a transição do ho¡izonte nodular da trinchei¡a At com oho¡izonte poi-iédrico corresponde. também, a uma f¡ente detransformação dos nódulos titorreliquiais mas. aqui, pelo
plasma amar elo.

.

I

',1
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Em slntesê, o horizonte pollédrico deriva dovért,ico, por deferrugfni zação ,

uma vez igtalado, o plaena anarelo do horlzontepollédrico transforma o horLzonte noÀurar, a partlr ã" ãr." u"".,Essa transformação não foi observada quando oJ nóduros apiãsentancórtex.

À hidro¡rorfÍa ee desenvolve no contêto da bolgaargllosa com o horizonte nodular e pode ser explicaaa peiã tortevariação-. estrutural entte êsses dole vol.umeÀ, dlfidultÀn¿b acirculação da água no perfil, aeein cono, a penetração daerafzeg.

4, TÍdnsformaçõeø microeetruturais do hotLzonte nodularà boTea argiToea bruna (trtnchelra AtO)

Na topossegüência a bolsa argilosa maj-s a
jusante foi obse¡vada na trincheira Ar-0. Era é de cor bruna e,
não, ve¡melha como a montant.e e a estrutura do material que a
constítui é poliédrica e não vértica. Essa bolsa argilosa bruna é
constitulda de esmectj-ta (traços), caul-inita (predominante) 

,
goêthita e hemati ta .

o estudo microscópico mostra que, na base, a bolsa
argilosa é constitufda de um prasma predominante b¡uno-ama¡elado
em LN, com domlnios mais escuros, ricos em pontuações escuras, e
outros claros, sem pontuações. A assembléia pIásmica é esqueJ. -vo_
bimassépica, com abundantes sepatações plásmicas. o esqueleto é,
essencialmente. constituldo de quat tzos,

Nota-se a presença de freqüentes nódulos
litorreliquiais do arenito, de tamanho ínfe¡ior ou igual a 5cm,
com abundantes quarEzos de tamanho variável, at.ingindo de z a 3
millmetros (P¡.16.,f .5 e 6). Os nódulos maio¡es estão f¡atu¡ados
e apresentam cor vermelho-ai.aranjada, com domlnios escutos, guase
pretos,' os nódulos menores têm forma subangular a a¡redondad.a e
são muito esculos.

o limite entre os nódu1os litorretiquiais de
arenito e o plasma b¡uno-ama¡elado pode ser :
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- frregular e progressivo quanto ao desaparecimento da corvermelha; nesse caso, a transição se car acce¡ i za pelapresença de um plasma ve¡melho-alaranjado, ¡ico - 
emmicrogrãos vermelhos de tamanho infe¡ior ao mfc¡om (pr.fe ,,t3 ê 4) Nessa transição, há abundantes grãos de guartzo evolumes milimétricos de a¡enito vermelho, muito escu¡o, fssosignifica, que o pl-asma b¡uno-ama¡elado deriva, pelo menos

em- parte,. da degradação dos nódulos de arenito, por
deferruginização.

- brueco, mas, freqüentemente, com guarEzo em comum com oplasma b¡uno-amarel-ado, confirmando a relação genética ent.reeles. Quando o l-imíte é brusco, o nódulo é escuro.
normal.mente, de menor tamanho, e mais a¡¡edondado, Ao seu¡edo¡ há uma folte orientação do plasma bege, caracEe¡j-zando
o s¿¡es.g cutã de Brewer (I9641 . Isso mostra que o p.Iasma
bruno-amarelado, quando submetido a alteinância's dehumectação e dessecação, aplesenta expansões e conttações,gue são a origem desses stress cutã.

Na parte somital da botsa argilosa, observa-se que
os nódulos de a¡enito diminuem de tamanho, esculecem e adquirem
um córtex amarelado; pouco espesso (50-100 microns de espessura) ,

No fundo mat¡icial, o esqueleto aumenta e é, essencialmente,
constituldo de grãos de quartzos, semerhantes àqueres dos nódulos
de arenito. Essas variações mosEram que ä parti¡ dos nódulos de
a¡enito da base da bolsa argilosa bruna, duas vias de evolução
são posslveis para essas organizações : a primeira, Ieva
degradação dos nóduIos, fo¡mando um plasma bruno-amarelado
enriquecendo o fundo mat¡ icial em quartzo,' o segundo, é a

a

degradação da periferia do nódu1o, pela cortificação.

Em reauno, na t¡incheira AJ.o, a bolga argíloea ébn¡na e, não vermelha, como a montante. Entretanto, ïoro aaboleag de montante, ela ge fgr^?, _ pelo menos em párte, peladegradação dos nóduloe Ii torrel iqulaÍs, por def errugirii ruç,áo.

Oe nódulos são, pr inclpal.meDte, Iitorreliquíaig doarenito,. que co¡ltên a.brmdant€s quartzos, fgso "xitl"a a
a.bundânc ia dos grãos de quartzo no fundo nat¡iclal do htrizonÈebruno e pollédrico,



c. A Fant','çÃo DAs BoLsAs ARGIT,OSAS VrA AL,rERAçÃO Af(?ILOSA
DO BASAI'TO

A tlansformação do basal,to alterado, diretamente
em argila, foi observada em dive¡sos pontos da toposseqüência
"4". À seqüência de alteração mais completa foi descrita na
trincheira A1 (fig. L0, p. 15) , que apresenta um horizonte de
transição entre o basalto alte¡ado isalterftico e o horizonte
argiloso e vértico (PT.2L.,f .f a 6).

Na trincheira A1 , o estudo microscópico do basalto
alte¡ado bege ou do basalto amigdalóidal mostra que, como na base
da seqüência nodular, a alteroplasmação é completa, restandô
apenas as titânio-magnetitas. À fração argilosa do basalto
alterado amigdalóidaI é constitufda, pr edominantemente, de
esmectiEas (Fig.2'l .,p.2'7), mas também de quartzo, argilas
micáceas, caulinita e hematita.

À passagem do basalto alterado bege para o

ho¡izonte de transição é progressiva quanto ao desaparecimento da
textura petrográfica e o desenvolvimento da cor vermefha
(Pr.zr.,f . s e 6).

o ho¡izonte de transição caracteriza-se peJ.a

presença de um plasma ve¡melho. ¡ico em microgrãos ve¡melhos de
tamanho inferio¡ ao microm, Há abundantes jlhas de plasmas de
aTteração (PT.2r.,f .1, a 4). e assembléia plásmica é esquel-vo-
massépica, Esse horizonte contém numerosos volumes mil-imétricos
de basafto alterado bege e alguns nóduIos litorreliquiais do
basalto ou do arenico. Na escala microscópica, o plasma ve¡mefho
do horizonte de transição é muito semelhante àque1e da mat¡iz dos
nódu I os .

Para cima, em direção ao horizonte argiloso e

vértico, desaparecem as altero-rellquias do basal-to alterado
bege, diminuem as ilhas de plasnas de afteração, e o plasma
ve¡melho apresenta abundantes separações plásmicas, organizadas
em uma assembléia esquel -vo-bimassépica, Próximo aos vazios,
surge localmente o descolo¡imento do plasma vermelho, que torna-
se bege. Também estão presentes freqüentes nódulos
Iitorreliguiais do basalto ou do arenito, muitas vezes com
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limftes difusos para o plasma ve¡melho. como já foi dit.o (parte
III¡ Capltulo VIII,item III), a esmect.ita é o argíIo-mineral
predominante nas bolsas argi losas .

Em reeu.sto, â tranEfornação do bagalto alteradodiretamente en argfla vernelha e - vértLca se dá pelo
deeaparecinento da textura petrográfica e ferruginJ.zaÇão do8alteroplaenae. No basalto alterado, a esmectl,ta é laigamentepredourlnante eobre a caulLnita, EntleÈanto, a evolução ÈasalÈoalterado ---> boLea argiloea é caracterizada pela diirinulção darelação entre a lnteneidade doe plcoe a 15À e ?A, augerirido un
aumento da caullnlta. Isao eignlfica que a alteração ão baealtose dá no campo da bigeialiti zação, mas a evoJ.ução deese naterl.aL
tende ao póIo caulinftíco,

À pteaença de nódulos I ltorreJ. iquiais ve¡melhog
mostra que essa nova aeqüência genética, que vai do basaltoalterado eo horizonte vértlco e bruno - aver¡¡elhado difere,
eEeencialmente, da eeqrlência nodular, por uma nodulação muito
menoe importante.

D, CONCITUSõES E ITVTERPRETAçõES

As bolsas argilosas da toposseqüência ,,Ã" têm duas
or rgens :

. A partir da t¡ansformação dos nódulos litorreliguiais, por
def er rugini zação e, provavelmente, por reorganização ãosplasmas existentes.

. A partir da transformação do basalto alterado bege, por
ferruginização e reorganização dos alteroplasmas,

No microscópio, não é possfvel distinguir o plasma
vermelho o¡iundo da degradação dos nódul-os Ìitorreliquiais e
aquele oriundo diretamente da alteração do basalto bege. Como a
esmectita é largamente dominante na fração argila do basalto
alterado e diminui com a evolução desses materiais, supoe- se que
o plasma vermelho, formado diretamente a partir do basalto
alterado, seja mais rico em esmectitas,
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A mont.ante, no contato da bolsa argilosa com o
horizonte nodular, instala-se uma hidromo¡fia, que leva à
transformação do pÌasma ve¡melho em ama¡el-o, Uma vez instalado, o
plasma amarelo, também. transforma o ho¡izonte nodu.Iar. que está
sobreposto à bolsa ar gi losa .

À bolsa argilosa mais a jusante da toposseqüência
apresenta cor b¡una e, pelo menos em parte, resulta da

degradação dos nóduIos vermelhos, como as bolsas ve¡meÌhas e
vé¡ticas de montante. EntrètanEo, como os nóduIos são
Iitorretiquiais do arenito, essas bolsas são ricas em quartzo ê
caulinita, Aqui, o pÌasma vermelho é transitório, ele existe
somente na transição dos nódulos com o plasma bruno,
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rt[TRoDUçÃo

Na terceita parte deste trabalho esEudou_se a
toposseqüência enfatizando - se, principalmente, a
diferenciação do basalto arte¡ado em um sor-o nodular com argiras
expansivas e a transformação dos horizontes nodurares em borsas
argiJ-osas vé¡t.icas, sem nódulos. Não foi abordado o estudo dos
solos brunos, localizados a jusante, pÕrque ouEras
topossegüências forneceriam informações mais compretas a esse
respeito, Elas serão igualmente necessárias para compreender a
organização da cobertura pedológica, na escala da vertente,

Neste item, especificamente no capltulo IX, fa¡_
se-á uma descrição sintética das outras toposseqüências
estudadas, insistindo-se nos aspectos que complementam as
ínformações apresentadas no estudo da toposseqüência À
Figura a (Fíg.s, p.1o) nostra a localização de todas essas
topossegüências,

Em seguida, no Capltulo X, apresentar _ se -á a
organízação E¡idimensional_ da cobertu¡a pedológica estudada,
buscando-se a extensão lateral de alguns horizontes ou caracteres
identificados nas análises bidimensionais.

Finalmente,
feitas na ver tente oposta
esquema evolutivo para a
bacia.

o Capltulo XI refata as observações
àqueJ-a estudada em detalhe e propõe um
cobe¡tura pedológica e o modefado da
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CÀPÍTUI,O IX

às ouTRÀs TOPoSSEQûÊNCIÀS

T1P1SSEQU'ÊNCLA tBú

Na toposseqùência ,,8,, (rig. ze, p.28), a monrante
(trinchei¡a 81-Fig,29, p.30). observa -se da base para o topo, o
basalto alterado em fragmentos beges, isalterltico, passando com
uma transição de aproximadamente 30cm de espessura, a um
ho¡izonte nodular. com maLr!z argilosa, vermelha, fortemente
microagregada (ho¡izonte 5d) , os nóduros são cèntimétricos,
vermelhos, muitas vezes com o n{rcleo preto,, sua fo¡ma é
mamelonada e apresentam córtex amarelo, duro, Esses nódulos não
apresentam estrutura ritorreriguial visrver a orho nu ou com a
rupa, mas, no ho¡izonte de transição com o basarto alterado,
obse¡va-se uma seqüência contlnua entre um basalto arterado
(ve¡melho e preto) e esses nódulos, Àcima do horizonte nodular
tem-se um nlvel de seixos de quartzo ar¡edondados e, em seguida,
o ho¡izonte de superflcie, argiloso, poliédrico e b¡uno_
ave¡melhado (horizonte lal . A origem alóctone dos ho¡izontes
acima dos nódulos é sugerida pela presença dos seixos, que não
ocorrem no basalto alterado.

Como na t¡inchei¡a A3, pode_se seguir macro e
mi cr oscopicâmente a formação dos nóduros a partir do basalto
alte¡ado e verificar seu ca¡áter Iitorreliquial. Entretanto, amat¡iz dos nódulos é diferente, pois apresenta estrutura
microagregada, muito porosa. No colte da Figura 28 (FiS .2e,,p.2g)
constata-se que o horizonte nodula¡ com mat¡iz microagregada não
é contlnuo, locarizando-se no interio¡ das depressões do mate¡iar
de alteração do basalto,

À mat¡iz argilosa microagregada é constitulda de
esmectita, caulinita, hematita, goethita e traços de argilas
micáceas ' Nos argirominerais, a caurinita é rargamente dominante
(Fis.3o, p. 31) .

r.
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Em direção a jusante, rapidamente, o matelial da
aJ.teraçâo do basalto sobe e passa_se a solos corn mat¡iz bruna,
inicialmente, com nódulos ve¡rnel-hos e pretos (ho¡izonte 5c) e, em
seguida, com nódulos bruno-amarel-ados e pretos (horizonte 5e) . Àespessura desses solos é infe¡io¡ a 5Ocm,, eles se apresentam em
forma de bolsas no inte¡ior do basalto arte¡ado. Nesses solos e,a partir do mesmo basarto art.e¡ado da trincheíra A1 , a trincheira
À2 mostra a formação de uma matriz argilosa bruna, com agregados
poliédricos de faces lisas e de uma seqüência nodular
Iitorreliguial com nódul-os cent.imét¡icos, de núcleo preto eperiferia bruno-amarelada, À morfologia dessa següência mostlaque esse solo é muito diferente daquele da trincheira 81.
Quarquer que seja a natureza do soro, esLá presente o conjunto
aLóctone superior, com seixos a¡redondados.

Observa-se. no
limite da fase argilosa bruna,
dos perfis da seqüência nodula¡

corte da toposseqüência "B',, o
em tracejado, que invade a base

Al,guns mettos a jusante da t¡inchei¡a F,2, obasalto al-terado af Ìora e os seixos estão dispersos na
super flcie. Logo a seguir , o basalto alterado mergulha
rapidamente, aparecendo solos b¡unos e vé¡ticos, gue foram
estudados na t.¡inchei¡a B3 (Fig. 31, p,32) . Observa_se nessatrincheira, que a frente de alteração do basalto apresenta_se
escalonada e, os degraus correspondem a sucessivas facies dobasalto, ou às onduLações das camadas de plaquet.as. À jusante
dessa t¡incheira, o basalto a.Lterado, em flagmentos coelentes,
aprofunda-se, rapidamente, no perfit, atingindo pouco mais de 3metros de profundidade.

o solo bruno espessa-se para jusante, adquirindo
uma estrutura vé¡tica, prismática (Iargura de 5cm) , com agregados
de faces oblfquas, brilhantes e mic¡o_est¡iadas (sÌickensides) . Àautoctonia desse mate¡ia1 vé¡tico e espesso é demonst¡ada pera
presença de uma camada decimétrica de basalto arterado (ho¡izonte
ze), constituindo uma facjes particular, que permanece até aparte superio¡ do solo.
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À t¡inchei¡a 83 também traz informações sob¡e o
comportamento dos seíxos em meio vértico, os quais penetram nas
fendas do vertisolo, que são muito espessas, a jusanEe dessa
trinchei¡a, Como os seixos são, freqüentemente achatados, os
maiores apresentam uma orientação verticaJ-. Efes atravessam o
ho¡izonte ze, que mostra a autoctonia do materiar vértico,
atingindo até 3.35 metros de profundidade ou o contato do
ho¡izonte de basarto alt.erado coerente, que bloqueia a descida
dos seixos ' Lembre-se que, nas t¡inchei¡as da toposseqüência ,,8",
os seixos localizam-se, estritamente, na parte superior do soÌo
que, em decor¡ência desse fato, foi interpretada como de origem
alóctone.

.A difração de Raios -X da fração argila do
horizonte vértico e b¡uno (horlzonÈe 3b) , mostram a presença de
três fases:

, míneral a 16.A (Fig.32, p.33), com expansão a 18A apóso tratamento com glicol e um fechamento a 1OA apóê o
aquecimento (¿sooc) Esse compottamento é de umaesmectita, Essa fase é dominante sob¡e as demais,

. caulinira (Fig.32, Þ.33), e

. goethita.

Â trinchei¡a 85 situa-se a uns 15 metros após o
topo do espigão. na vertentê oposta à das t¡inchei¡as
precedentes, EIa será apresentada a seguir, porque permite o
estudo das relações geométricas entre a seqüência nodul-ar com
matriz microagregada e a fase argilosa bruna. começar -se-á sua
descrição pela face a montante (FiS. 33, p. 34t. Após cada
descrição, colocar -se-á, em parêntese. o número correspondente do
ho¡izonte identificado com aqueles das topossegüências rÀx e,,8'
(f ig. S e Fig. 28, r espectivament e ) :
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0-25cn - Conjunto superficial. Horj_zonte superficiaL, bruno_escuro (7.5vR3/2), argiroso e de esrrutura poridaiica -(rå'base 
dovolume) e granular nos primeiros scm (ho¡izäniã tbt:- "'-

25-¿Ocn. Conjunto poJ-iédrico, Horizonte argiÌoso e bluno_avermelhado-escuro 12.5yR3,/4) . A estru¡ura é þoliédri1a. comarranjo prismático (horizonte ¿) .

40-45cn - Conjunto de seixos, Horizonte de seixos de guartzocom mat¡iz argilosa, b¡ uno - averme lhada e microagreg.d. li_rori"o.rc"6a) .

45-48cn - conjunto nodufar, Horizont.e ¡ico em nóduros vermerhose pretos. À matriz é argilosa, b¡uno-ave¡melhada e microãgregada(horizonte 5d) .

¿8-6octr¡ - Conjunto de alteração. IsaLtetita basáltica bege comdiferenciação periférica brunolavermerhada. Entre -o" -irãg*..rto"
de basalto alLerado, a matriz ¿ ¡runo - avÀim.rhJdu -- ä' po.r"oabundante (horizonte r h) .

60-85cm - Conjunro de alteração. fsalte¡ita basáItica bege e,entre - os fragmentos de basarto arterado, mat;i; b¡uno-avermelhada, pouco abundante (ho¡izonte t) .

85cn + - con-iunto de arteração. rsarterita basártica semerhanteà, .precedente,- 
-porém, a matriz entre os fragmentos de basarEoal,terado .é bruna, com cassura lisa e brllhant", -ã"- 

.r.r."mic¡oestriada (ho¡izonte 1i) .

porcanto, a parte montante da t¡incheira 85
apresenta, abaixo do conjunto de seixos e até o aparecimento da
fase argilosa bruna, entre os fragmentos de basarto arterado, uma
següência de organizações do tipo nodular com matriz
microagregada. Essa seqüência é semerhante àqueJ-a da t¡incheira
81 . porém. a espessura do horizonte nodurar é bem menor. Em
direção a jusan.e dessa trincheira, pode-se seguir o limite enr¡e
a argila interfragmentos de basalto arEerado bruna e a b¡uno-
ave¡melhada (em tracejado na Fig, 33, p.34) ; observa_se que esse
Iimite sobe no perfil, coltando sucessivamente os conjuntos de
alteração, o nodura¡ e o de seixos. Entre os fragmentos de
basalto alterado, a matriz argilosa bruno _ ave¡melhada e
microagregada torna-se bruna, com cassura lisa e b¡ilhante. No
conjunto poliédrico (ho¡izonte 4). rocatizado acima dos seixos. a
modificação da matriz argilosa bruno-ave¡merhado-escu¡a é ¡nais
discreta e corresponde ao aparecimento de domlnios mirimét¡icos
de co¡ mais b¡una, de seção lisa e compacta,
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por analogia às caract.erizações mineralógicas
feitas ante¡io¡mente, admite-se gue a argiJ-a interfragmentos de
basalto alte¡ado bruna, com cassura lisa, apresenta ptedominância
de esmectita, enquanto aqueLa de co¡ b¡ uno - ave¡me lhada e mic¡o_
agregada é, pr edomi nantemente, caulinftica, Àssim, o Iimite entre
essâs duas fases corresponde a um limite mineraJ-ógico, Â
organização da t¡incheira 85 mostra gue esse rimite é disco¡dante
sob¡e a diferenciação da següência nodular vermeLha com matriz
microagregada. Então, ele pode ser interpretado como uma frente
de bissiatiEização que invade, da base para o topo, a següéncja
nodufar verneLha com matriz microagregada e sua altelita,

Em resuno, a topoeseqúência [Bù é complexa eageocÍa duag viae de. arteração aï ¡agärto ã.trãr tìpoìs-'äe .oro,cada çfual caracterizado pot uma 
".qiten.r" 

-ãr---oïg.irzaçõeø
particulares 3

- å' montante, uma. seqrlência nodular con nóduloe verurerhoe epretos e una marriz argÍIosa vermelha . ,i"r-""g1"ó;ä; muitoPOrOsa,

- suceden-se em direção a jueante :

. Uma eeqllência nodular com nódulos amarelog e pretoE,lnergog en u¡na natriz argJ.losa b;r-;,-;;ñ;;;":

. IIma següência argilosa vértica, bruna, eem nódulog,

À part,lr daf, a^ qu_eetão que se coloca é a relaçãocronológica entre aÊsaE 
- 
seqùênêias. Apesar da farta de dadogrigorosos cono aqueJ.eg obtiåos nã-ioposeeqüência An, onde foiposelver estaber.cer a cronorogia enÈr-e a eeqüência nodurar e aebolgas argílosae, é poeøfvel 

"Jt.¡"iàcer uma cronologia,
Aeein, o horl.zonÈe nodular com maÈrLzmlcroagregada aparece no corte da topossegüê-n_cig ,,8,, (FÍg, ze, p.!!) cpno.-na rerrquia de uma coberrüra peäorogica, quå-iårrrsrrunoE locaig onde ela f9í naig espessa. geus llmltes late¡aiEcorreepondem, efetivanente, àe subiias do ¡rateriãi ã. "rtår"çao,gu" se-_diferencia, então, en eolog nodulareg com matrlz btu¡¡a.Eeea últina dLferenciação é "on"o¡dãnt" com o afrora¡¡ento dobasalto alterado e eeri'a, portanto, påsterior ao truncanento dacobertula nodular vernelha è nicroairåjaaa.
À cobertura vértlca aÞresenta.um .tipo de alteraçãoben próxima da nodurar co¡n ¡ratriz Ër*. e é diflcir exprica¡ oEeu degenvolvímenro abrupro, e trf""¡r.ii" ;ã;--;.;tä.- que aestrutura do baealto J oS_1 u papel inportanÈe n-o 

"pioã.r,,d"r"rrcoda .a_lteração vértica. Na veltãnte ðposta, fez_se u!¡ estudorápido, enr toposeeqüêncía,_ q,r" ,.rá afieeentado no capltulo xr,compLenentando ag infornraçõeÃ a esse ,årp.r"o,
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O u¡ale evidente, do ponto d€ vista cronológlco, éque o ho¡izonre de geixog cor[a todas'-;- ái;;;;lËr"çi.ãprecedentea, 
_ 
corlespondendo a una eroeão, segulda aã-"r-ãäpOrfto,que não infruiu nae- diferencraçõee pt.."a"""trË J"iË,-ä. .raolmpede a circulação da água.

À análige i." .relaçõee geométrlcae entre aseqllência nodurar con matrr.z- ntc.roalregaaã e a tããe -aìgrroea
bruna mos-tra çIue eaEâ avança-de.barxo þãrä cr¡ra nã p-"-Jrlrì-e t"".argfloea bruna, com caracÈérfsticae moiforógi""" ae-u¡,ã-Ãiteraçãoegnecrfrlsa (faceg r.Lgas e uricroeetr-lã"d-aõ -J"ääriåia.rr",
portanto, ê u¡ra frenbe de biseialltização .

rr, - ropossøgüEcn ,'ç"

A Loposseqüência "Cr, (Fig. 3¿, p. 35) apresenta, a
montanLe (trincheira Ct), uma seqüência nodular, pouco espessa,
que vai do basarto arterado bege até os nóduros vermerhos, com
mat¡iz argirosa bruno-avermerhada, poliédrica. Acima do ho¡izonte
nodular ocorrem, sucessivamente, o ho¡izonte de seixos, opoliédrico e o super ficiaL .

Essa organização permanece até a trincheira C2,
mas logo a jusante. o ho¡izonte nodurar desaparece, rest.ando da
seqüência nodular. pequenas bolsas do ho¡izonte de basalto
alEe¡ado vermelho (ho¡izonte 2f) ,

Em direção a jusante, obse¡va_se um subaflo¡amento
do basalto alte¡ado, que se localiza a 50 cm de profundidade.
rmediatamente após esse subaffo¡amento do basarto arterado,
observa-se o desenvolvimento de um solo vermelho e vértico, que
espessa-se para jusante, atingindo aproximadamente 1 metro de
espessura na trincheira c5. À mineral-ogia da fração argila desse
horizonte vé¡tico e ve¡merho é semerhante àquera da t¡incheira
AL, apresentando esmectita, caulinita, hematita e Eraços degoethita. À reJ.ação entre a intensidade dos picos a 15A e 7A ésuperior a 1.

É importante salienta¡ que na toposseqüência "A,,,os hori.zontes vermelhos e vé¡ticos ocorrem, pr edominantemente,
abaixo dos seixos. entre os ho¡izontes nodura¡es e o basarto
alte¡ado e têm sua origem a partir da degradação dos nódulos, e
também, a partir da t¡ansformação do basalto alte¡ado. por isso,
os horizontes vermelhos e vé¡ticos fo¡am conside¡ados autóccones,
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Nessa toposseqüência, a geometria dos horizontes
ve¡mel^ho e vértico, do basalto alterado e dos seixos Eraz
informações importantes, que à primeira vist.a, se cont¡adizem com
a autoctonia dos horizontes vérticos e ve¡melhos,

Na trincheira c4 (Fig. 35, p. 37 l, a montante. o
nfvel de seixos situa-se diretamente sob¡e o horizonte de
altèração do basalto (horizonte 2) e, em direção à parte central
dessa trincheira, aparece em bisel, o horizonte vé¡tico vermerho
(horLzonte 3), que contém freqüentes arte¡orrerfquias do basalto
alterado bege. sugerindo que sua origem ¡elaciona-se à
transformação do basalto alterado bege da base do perfiL
Constata-se, igualmente. a pequena espessura do nlvel- de seixos,
que desce no perfil, seguindo o l_imite superior do horizonte de
alteração do basalto (horízonte 2) . Entretanto, nos domlnios mais
argiJ"osos do ho¡izonte de alteração (horlzonte Z) e, também, no
ho¡izonte vé¡tico (horLzonte 3), ocorrem arguns seixos achatados,
sempre o¡ientados vert.icalmente, entre as fendas dos agregados
vérticos. rsso sugere que os seixos podem migrar no interio¡ do
horizonte vértico, como observado ante¡iormente na trincheira 83.

para jusante, observa-se que o basalto alterado
sotopost.o ao horizonte vértico é ve¡melho e pteto, como nas
seqüências nodulares. rsso sugere que o horizonte vértico e
ve¡me1ho da toposseqüência ,'C', deriva, pelo menos em parte, da
Eransformação da seqüência nodular, pertencendo à mesma cobertura
ve¡mel,ha e vértica da topossegüência trinchei¡a C6, mais
a jusante, as evidências são mais fortes ainda, pois, como na
trinchei¡a À8, o horizonte vé¡tico desaparece em cunha, entrê o
basal-to arte¡ado ve¡merho e o ho¡izonte nodura¡ com matriz
poliédrica, gue encontra-se suspenso, acima do ho¡izonte vé¡tico.

Na trincheira C7 e para jusante, ocorre uma
seqüência nodular pouco espessa. com nóduros ve¡merhos e pretos.
como nas E¡incheiras de montanle, po¡ém, a matriz argilosa é
bruna e, não, vermelha. Na t¡inchei¡a CB, aparece, novamente, um
ho¡izonte vé¡tico e argiloso, entre o basalto alterado e o
ho¡izonte nodular, só que sua cor é b¡una oliva (ho¡izonEe 3b) e
não ve¡melha como a montante, Esse horizonte vértico e b¡uno_
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escuro contém alguns nódulos, não vermelhos. como aqueles do
horizonte nodular sobreposto, mas, sim, preto no núcleo e ama¡elo
na periferia. Essa morfoJ,ogia dos nóduIos sugere uma
transformação da fase vermelha em amarela, em presença da argila
b¡ una ,

A jusante, imediatamente após a t¡incheira C9, o
basalto alterado aflo¡a e em seguida, como nas toposseqüências A
e B. desenvolve-se o solo bruno e vértico.

Em Elntese, a toposEegilência ¡rCr apreEenta
diferenÈeg øegüênclas de organização, que são eenelhanlee àquelaeldentlficadas na topoaeegitêncJ.a "Á" :

- A nor¡tante !

, [tma segfiêncla nodular pouco espeEga, com ¡ratrizpollédrica e nóduloe vernelhos e pretoe.

, Uma eeqtlêncía vértlca e vermelha.

- Suceden-se para Jueante :

. Una següência nodular co¡r nódulog vermelhoE e pretoa
e maÈriz poliédrlca bru¡¡a,

. Una eegüência vértica e bruna,

e relação cronológica entre a següência nodularcom matrLz poliêdrica e a segitêncla vértica vernelha foiconfirmada no estudo .detalhado da Èoposseqüência rÀr, Entretanto,
naquela toposeeqüência, oe horizonteg vértLcog gituam-se a.balxodo nfvel de seixog e não acina, cono nas tríncheiras c¿ e c5. .¡tg
observações feitas na topoEseqilência trCr sugerem que o horizontevérÈl-co vernelho, acina doe seíxoø, - ta¡nbénr deriva datraneformação da eegtlência nodula¡ com ¡natrLz pollédrica oudiretanente do bagalto alterado bege.

Nesses horizonÈee, a dLnâmica vértLca parececoltribult para a deecida dos geixog entre os agregados vérÈlcos,até atlngir o nateriaL de alteração naLe coerente, IsEo e:q)Iica apresença de um nfvel de seixos, quase rnonogranular, al¡alxo dohorLzonte vértLco e vermelho e nó contato com o material dealteração. Taurbéur- e:<pllca a presença de algnrns eeLxog dispereosno horizonte vérÈJ.co, geralmente com orientação vertlcal ,

Como naE denaÍs toposeeqüênciae, o soLo bruno evértÍco ee generalf.za a Jueante, lnredlalamente após a subida dobaEalto alterado, Enttetanto, a fase argitoeã bruna parecetraneformar, a partl.r da bage do perfil, ae eegüênciag nodüIarese a vér t,ica vermelha .
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Na topoeseqüêncla $C,,, a dietribuicão dagdfferentee seqrlências nodularee ou v6rtlcas revela que l

. Àa seqüênclas nodularee são pouco espessas e se
degenvolven tanto a montante como a Jueante, porén,
Eempre ge locallzan nas zonas nale altas da altãracão
do basalto, À montante, a natriz dog nóduloe vernrelúoee pretos é bruno - avernelhada e a JueanÈe, torna-se
bruna,

. às seq{lênclas vérticas ocorre¡n nas depreeeõee ou
abacianentoe, relacLonadoe à irregularidadã da frentede tranBfornação do baealÈo alterado, À montante, ohorizonte vé¡ÈLco é vernelho e a Jusante, torna-se
bruno,

fIr. - ToPoSSEQaÊNcIA ngtt

À topossegüência (nig. 36, p.38) foi feita
para se tentar escla¡ece¡ a relação genética e cronológica entre
a cobertura nodula¡ microagregada, com dominância da caulinita e
observada na parte monLante da toposseqüência "8". e a cobe¡tura
nodular poliédrica, com dominância de esmectitas e obse¡vada nas
Eoposseqüências montanÈe, a toposseqüência
apresent,a um solo que contém, abaixo do conjunEo superficial. um
ho¡izonte poliédrico b¡uno-ave¡melhado-escuro, com domlnios
br uno - acinzentados , compactos, que não exisEem nos ho¡izontes
poliédricos da toposseqüência "A". Esse novo horizonte poliédrico
(ho¡izonte 4c) está acj-ma do conjunto de seixos, que é sinuoso,
descontlnuo a montante e, mais espesso em direção a jusante, O

conjunto de seixos se sobrepõe a um horizonte aloterftico
(horizonte 2g) , que é argiloso, vermelho, com abundantes domlnios

br uno - acinzentado - escur os . À estrutura é angular, com tendência
vértica. Esse horizonte contém abundantes altero-rellquias de
basalto alte¡ado ve¡melho e preto e alguns nódulos. guando
comparada aos ho¡izontes da toposseqüência observa,se que
essa aloterita ve¡melha e preta apresenta caracterlsticas
próprias das seqüências argilosas e vérticas e também das
seqüências nodula¡es :

I
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, a matriz argilosa é abundante e apresenta tendência aestruEura vé¡tica.- Essa organização assemelha_se àqueJ-àdo horizonte de alteração, situado na base das bóIsasargilosas vé¡ticas.
, as alte¡o-relfquias de h¡asalto alte¡ado são vermelhase pretas. . Essa organização é semelhante àque1a doho¡izonte de alteração das seqüências nodula¡es'.

os dois pequenos volumes nodulares (horizonte 5b)
situados imediatamente abaixo do conjunto de seixos, podem ser
conside¡ados como reliquias não t.ransformadas de uma seqüência
nodufar vermeLha com matriz poLiédrica, que um dia existiu nesse
ponto da ver tente.

Em direção a jusante, entre as trincheiras 9 e 2
(Fig. 36, p,38) , o horizonLe poliédrico bruno-avermelhado-escu¡o
desaparece em bisel, em conseqùência da rápida subida do basalto
alte¡ado e do conjunto de seixos, que adquirem uma forma plana,
acompanhando a superflcie topográfica. os seixos sobrepõem-se a
um estreito (O-Scm de espessura) horizonte nodular, com matriz
bruno - avermelhado - escur a, argilosa, com estrutuïa fina,
caracterizada por uma fase microagregada gue é crescente em
direção a jusante. Esse ho¡izonte nodular passa, em sua base, com
uma transição rápida, à isalterita basáltica bege.

A jusante da toposseqüência ,,8,', o est¡eito
ho¡izonte nodular, subjacente ao conjunto de seixos, espessa_se
b¡uscamente, atingindo 25cm de espessura. A matriz é argilosa.
b¡uno-avermerhado-escura e muito microagregada. Esse horizonte é
semelhante ao horizonte nodular microagregado da topossegüência

(trincheira 81) .

para compreender essa estranha organização
topos s eqüencia I , associando soros com esmectitas dominantes a
montante e sol-os com cauLinita dominante a jusante, tentou_sê
reconstitui¡ a histó¡ia desse fragmento de vertente com a ajuda
de uma següência evolutiva (F'ig. 3j, p. 4O) . para isso, foi
necessá¡io admiti¡ as seguintes hipóteses :
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. A. presença do horizonte nodul-ar microagregado, abaixo doconjunto de seixos, permite supor que- a- base a" 
-="i"

correspondente não foi ou foi pouco ¡nodificada após--operfodo de deposição dos seixos. pòde-se, portanto, utiliza_tá para reconstirui¡ a fo¡ma da dobertura' ;;ã;l;,microagregada inicial (Estádio r), profongãnãol!.
regularmente esse limite, em direção a montantè. a eãpessuiaaE¡ibulda a essa cobertu¡a é. eviáentemente, a¡bitrá¡'ia. -

, o conjunto de seixos colta em bisel muito fechado oho¡izonte nodular microagregado; por isso, supõe-". q"L uerosão, que precedeu a deposição dos seixoã, co¡tåï acobertuta nodula¡ microagregada, restando dessa ,.,.^ ."ii"lt.camada a jusante, e cortou o material de alteraçãã--ãobasalto a montante (Estádio IT) .

, Desde então, admite-se que o perfil com esmectitadominante, situado a montante, des-envoJ.ve-se 
"¡"ixã--ã"conjunto de seixos (Estádio III e IV) e os seixo" ãË"..*,acompanhando, mais ou menos, a base do horizonte potiéaiiãä.

Assim, - a montante, o conjunto de seixos adquire 
",". 

-i;;;"
irregular, constrastante Com sua retilineariaàae , ]";;;;': '

Para explicar a descida dos seixos podem - se
conside¡ar Erês mecanismos, o primeiro. ¡efe¡e-se à atividade
bioJ.ógica e, em particular, aos térmi tas , as formigas, as
minhocas, etc, que podem remontar o materiar abaixo dos seixos e
recob¡i -.Ios, progressivamente. o segundo, corresponde à migração
dos seixos sob efeito das al-te¡nâncias de expansão e contlação
dos mate¡iais, comportando uma forte proporção de argilas
expanslvas. A descida dos seixos
demonstrada na t¡incheira 83, onde
mais vérticos do gue aqueles da
Eercei¡o mecanismo refe¡e - se ao
aporte de materiais, o¡iundos de
exemplo) .

nos mate¡iais vér ticos foi
os horizontes argilosos são

toposseqüência ',E". Enfim, o
recob¡imento dos seixos pelo
montante (coluvi onamento, por

Na área estudada. oprimeiroeoterceiro
mecanismos são os mais prováveis. Eles explicam o fato de o
cônjunto de seixos aflo¡ar somente guando o basarto alterado
também aflora, O tercei¡o mecanismo, é pouco provável, visto que,
a espessura dos ho¡izontes móveis, gue se sobrepõem ao conjunto
de seixos, é ¡elativamente constante, inclusive sobre a I inha
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divisó¡ia de água. Port.anlo, é diffcil imaginar qual seria a
fonte dos aportes superficiais, o segundo mecanÍsmo só explica a
descida dos seixos nos male¡iais expanslveis, cujas velocidades
são va¡iáveis, ocasionando a fo¡ma irregular do conjunto de
seixos.

Todavia, há um ponto frágiI nessa reconstituição,
pois, é diflcil imaginar qual mecanismo explicaria a chegada de
uma camada de seixos sob¡e um modelado ondulado. o mais provável
é que os seixos sejam o¡iundos de uma espessa cascal-heira,
obse¡vada em alguns pontos altos, e que descem, mais ou menos
verticalmente, acompanhando a evolução do modelado. A
reconstituição dessa história necessita de um estudo
geomorfológico regional, que não foi feito nesse trabalho.

Entretanto, a questão mais importante é explicar
porque nos sofos a montante predomina a esmectiE.a e, a jusante, a
caulinita. se a cobertura microagregada, do tipo J_atossólica, se
formou em um clima diferente do atual, não se compreende porque¡
em seguida, a alteração esmectftica se processa a montante e não
a jusante. sob¡e a cobertura microagregada, Enfim, a variação
climática leva¡ia à formação generaJ,izada da cobertura
esmectlÈica, que não é o caso, pois, o domfnio onde se observa
esse cobe¡tura é limitado e, na região, os latossolos se
desenvolvem sobre os basaltos.

o corte da topossegüência (rig. 36, p. 38)
mostra a passagem lateral dos solos esmectlticos aos solos
caulinlticos, sem que haja qualquer variação petrográfica
perceptfveJ- no basalto alterado subjacente, Essa observação
afasta a hipótese de que os basal-tos subjacentes às coberturas
esmectlticas sejam dife¡entes daqueles sujacentes aos rat.ossof os.

Enfatizar-se-á, portanto, a interpretação feita a
parEir do estudo da toposseqüência "8", par ti cularmente, aquele
da trincheira B5. Nessa tri-ncheira mostrou-se, morfologicamente,
a existência de uma f¡ente de bissiaJ_itização ascendente,
recortando a estrutura êm plaguetas sub - hor i zont.ai s do basalto e
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a base da cobe¡tu¡a nodurar microagregada, Essa f¡ent.e foi
locarizada no corte da t.oposseqüência ',E,,, através da observaçâo
da morfologia da argila interfragmentos de basarto aÌte¡ado. Nos
fragmentos de basalto al.terado dos solos esmecElEicos e
caulinfticos, os minerais primários estão quase t.odos alterados,
restando, desses, apenas as titânio-magnetitas . Assim, a
bissialitização só pode ser atriburda a um aporte via sorução,
resultante de um confinamento das soruções no materiar de
alteração do basalto, por bloqueio <ìe drenagem em profundidade, À
pesquísa do determinismo desse confinamento pode ser feita
somente através do estudo da geometria da frente de
bissialitização e da base da zona, supostamente impermeabi fi zada,
utilizando-se sondagens profundas, indo até o basalto são,
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CÀPITTII,O X

À oRGANTZAçÃO TRIDIMENSIONÀL DÀ COBERTTRÀ pEDOLócrcÀ

As análises bidimensionais possibilitaram a
realização de um inventário dos tipos de horizontes e das
principais seqüências ve¡ticais das organizações, Essas anáLises
mostram que, arém disso, as toposseqüências estudadas apresentam
semelhanças, e também diferenças.

Nas topossegüências ',Â" e "C", por exemplo, as
t¡inchei¡as situadas a montante são dife¡entes: a t¡inchei¡a À1
contém um horizonte argiÌoso e sem nóduros entre o basarto
alterado e o ho¡izonte nodurar - na escara da toposseqüência esse
ho¡izonte argiroso constitui uma bolsa argilosa. abaixo dos
seixos,. a t¡incheira c1 , semelhante à .A3, aplesenta uma seqüência
nodular com nódulos ve¡melhos e matriz poliédrica, porém, pouco
espessa e descontfnua. No topo do espigão fo¡a¡n feitas outras
t¡incheiras (D1 a D5) para verificar -se a passagem latelal entre
as seqüências verticais de horizontes da t¡inchei¡a A1 e CL,

A Figura 3B (f,ig. 38, p. 41) mostra que o
ho¡izonte argiloso e vértico. obse¡vado na t¡incheira A1 , onde se
constitui a bolsa argiJ.osa mais espessa daquera toposseqüência,
segue èm continuidade em direçâo à t¡íncheira D1 e também à D5, e
desaparece em forma de cunha, entre o basalto al-terado e o
ho¡izonte noduÌar. Essa geometr ia é semel-hant.e àqueIa da
trincheíra ÂB e mostra â repetição da instalação da bolsa
argirosa vértica, entre o basarto arterado e o ho¡izonte nodula¡,
com nóduros ve¡me.Ihos e matriz poliédrica. o ho¡izonte nodurar.
sobreposto à bol-sa argilosa, é descontlnuo, mostlando gue a
transformação da seqüência nodura¡ em argila nem sempre deixou
rellquias desse horizonte.
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Outra maneira de compreender o que se passa entre
as toposseqüências é buscar as proj eções, no plano, dos
horizonEes e/ou dos caracteres nelas identificados, Essas
projeções foram definidas por Boulet at aI (1982b) como curvas d.e
Leodlferenciação .

o mapeamento das curvas de i sodi fe¡ enciação foi
essenciarmente rimitado peJ-a dificuldade de atravêssar certos
horizontes com o trado: ho¡.izonte de seixos. ho¡izonte nodurar,
horizontes vélticos, Na ¡ealidade, utifiza¡am-se pequenas
trinchei¡as e. o mapeamento, apesar de sumário, mostra alguns
aspectos interessantes (Fi9, 39, p.42) i

-. A pequena extensão do hori-zonte nodurar co¡n mat¡iz argilosamicroagregada, delimitado pela curvâ 3,

- À curva s delimita o aparecimento da bolsa argilosa b¡uno-ave¡melhada, sem nódulos . Essa curva de i sodi fãr enciação éparticularmente importante porgue eIa traz, em si, um signiticaaogenético que é a transformação dos nódulos ritorreliqïiais emargila. A Figura 38. JriS. 19, p.A1) mostra a repråsentaçãot¡idimensional dessa bolsa argilosá, qu" situa-se " *"-"i""È".
- A localização, igualmente a monlante, do conjunto soLoposto aosselxos e maas espesso que 3Ocm (curva 41 . Esse conjunto édisco¡dante sobre a curva 5, rrostrando que sua oiig". éindependente da evolução dos horizontes abaixo a"" "éi"""1-
- 

^- 
A localização, no terço infe¡io¡ da vertente, do sub-afLoramento do basalto alte¡ado coetente (curva Z) . 'nssa 

cu¡vasegue, apr oximadamente, a cu¡va de nlvel e mostla apenas uma zonaonde se¡ia posslver, estudar a passagem dos soros iermelhos paraos solos brunos e vé¡ticos.
-.À generalização dos solos brunos e vé¡ticos, a jusante (curvaL).

Durante o estudo das toposseqüências. não
conseguimos encontral a passagem direta da cobertura nodu]ar
microagregada para a ve¡melha e vé¡tica, Entretanto, o mapa das
curvas de i sodi fer enciação permitiu locariza¡ a toposseqüência

onde êssa passagem ocolre, À localização de pontos
favoráveis ao estudo de relações espaciais particurares constitui
uma das vantagens da representação tridimensionar da cobertura
pedológica.



En Bfntese, a vert,snte estudada apresenta u¡na
grande variedade de tlpoe de goloe, Às p!fnclpaiE seqrlênclae
ldentiflcadag foran ¡

. Seqüênctae noduTaree vermeLhae com matrl.z nicroagregada,
onde predomina a caullnita. É a ¡ral-s antlga e, por tåeol toidenominada cober¿ura tnlelal Eta. repreleenta- una pequ€naeuperffcie da área.. - estudada, gltuañdo-se na poiçaï amontante da topossêqtiência rrBÍ.

, . Seqüências nodulareø vermelhal com matriz poldrica,
rl.cae em esmecÈLtae,

, Seqüências argiJ.oeas vértlcae e vermelhae, quecorrespondem a9 aparecJ-rnento . de novas organlzaçõ-es
elementares que interrompem, e¡n dívereog pontoE dã vertenteestudada, as organJ.zaçõee eÌementates da cobertu¡a nodularcom u¡atriz pollédrlca. EEEas novas organizaçõee eãodLecordantes sobre a cobertura . nodular ã se ' propagamlateralmente, às cugtae degsa úItima, Formam-se, pãrtãnto,
conJuntos organizados, denonrínados por Bou1et et åt (198¿ide BìB¿emas _ de transformação, çfue correspondem àtransfornação de uma cobertura em or¡tia, conr orgãnização edinâmica, normalnente, diferentee,
. Següênelas vér¿l.cas brunas ¡ a diferenclação vermelho _

amarelada ao {ongo da vertenÈe é fregüenti, tanto nosnateriaís caul.lnlticoE co¡no nos nateriãis esmectlticos.Entretanto, r-egistrou-se na toposeegüêncl.a 'rÀr, ÇIu6 6,brunÍflcaçãg dos plasmas invade - a eéqüâncla nodurar co.matriz pollé¡r¡ica vernelha e progrfdè de JuEante paranontante e da base para o topo dos -perfís, Esea- bru'iftcãçãopode corresponder a u¡na diminulçâo da declividade qu.
acompanJrar ia a evolução pedológica.

Na cobertura nodular com matriz arglloeapoliédrica, a frente de tranefornação do basalto å- -¡rulto
írregurar, devldo à presença de dife¡entes faciee do ba'artoalterado que se alteran a verocidades diferenteg. å, cobertu¡anodular degenvorve-ee primeiro e eEpessa-'e até o apareãinentodas depreseões na frent€ de pedogeniãação do basarto åiieiaao. ¡,frente de transfornação da ãegüênäía nodurar cour natrizpoliédrica, que dá orlgeur às bolgaã argLlosas, ten seu ponto departlda, provavelmente, r¡o centro dessaã depressõee
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CÀPf TT'I,O XI

O ES'QUE}TÀ INTERPR^ETÀTIVO DÀ EVOLUçÃO DÀ COBERTT'RÀ PEDOI,fuICÀ E DO

I{ODEIJÀDO

A observação de j-O t¡inchei¡as situadas na
verfente oposta mostta a seguinte organização da cobertura
pedológica (Fig. 40, p. 44) : a montante, há uma cobertura
ratossólica espessa, areno-argirosa, apresentando um nrver- de
sei-xos a 1,5 metros de profundidade. Essa cobertura ratossórica
não foi observada na vertente estudada em detarhe, mas era é
extensa na região.

Em direção a jusante, essa cobertura estreita_se
e passa a um solo noduLa¡ com matriz microagregada, subjacente ao
conjunEo de seixos e sobrejacente ao conjunto de alterãção do
basalto alterado. Tem-se, portanto, o mêsmo solo da parte
montante da toposseqüência "8,,.

Em seguida, após a subida do basalto alte¡ado
(como na toposseqüência "8,'), sutge um solo bruno, vértico,
comportando um horizonte nodurar, acima da alteração do basalto.
Esse horizonte nodula¡ desaparece em direção a jusante, onde se
observa um solo vé¡tíco bruno-amarelado, contendo seixos
di spe¡ sos .

Essas observações. juntamente com aquelas da
vertente estudada em deEalhe, permite propot um esquema da
evolução da bacia (fig. 4r, p. 45). No Estádio I, havia uma
cobe¡tu¡a nodura¡ com mat¡iz microagregada, os decrives de suas
reliquias mostram gue o eixo de drenagem da bacia estava,
sensivelmente, à ve¡ticaI do seu lugar atual . No Estádio ïI,
ocorreu uma etosão, quê truncou parciarmente a cobe¡tu¡a nod.ula¡
microagregada ê cortou o mate¡ia1 de alteração a jusante, A
deposição dos seixos teria acontecido naquele momento, Todavia os
processos de deposição dos seixos são pouco conhecidos, como já
se assinal-ou no estudo da toposseqüência "8", No est.ádio vigente,
a distribuição dos soros depende da permanência dos ¡estos da
cobertura nodular microagregada e da posição da f¡ente de
bissiaf itização ascendente.



coNsrDERÀçõES FrNÀrS

A côbertura pedológica estudada, próxima à cidade
de rl-ha sorteira, apresenta a originaridade de comportar sofos
com esmectita dominante, enquanco que, de modo geraI, os basaltos
do EsEado de São paulo e, mesmo os do paraná, apresentam
latossolos com caulinita, ou caulinita e gibbsita, Esse fato, por
si, justifica o estudo dessa cobertura pedológica.

Abo¡dou -se o estudo da coberEura pedológj-ca com
esmectita dominante na toposseqüência cuja organização da
trincheira a montante, permiÈe colocar uma questão, à primeira
vista, diflcil de ser ¡esolvida: abaixo do conjunto de seixos,
quase sempre presente na região, há um horizonte ¡ico em nódulos,
com mo¡forogia int,erna semelhante àguela do basarto ou do a¡enito
intertrapiano situados na base do perfit (observação feita com a
lupa) . ora, esse horizonte nodula¡, provavelmente lito¡religuial,
está separado do basarto arterado e do arenito intertrapiano da
base do perfir. por intermédio de um espesso horizonte vé¡tÍco,
praticamente sem nóduIos. Àssim, a hipótese da formação dos
nóduros, a partir do basarto arterado e do arenito intertrapiano,
é diflcil- de se¡ considerada nessa t¡inchei¡a. Da mesma maneÍra,
a hipótese da origem coluvial dos nódulos não poderia ser
sustentada. poís, essa trinchei¡a se localiza no topo do
inte¡ f lr1vio .

A trincheira seguinte foi abe¡ta a 25 metros da
precedente e aptesenta, abaixo do conjunto de seixos, uma
seqüência de organizações morforógicas conÈfnua, indo do basarto
al-terado aos nódutos ritorreriquiais. Dive¡sas trincheiras
int.e¡mediárias colocadas entre as precedentes. permitiram
l-ocarizar a transição raterar entre esses dois tipos de perfis e
mostraram, mact oscopicamente, a t.ransformação do horizonte
nodular em maEerial vé¡tico. Essa transformação parte da base do
ho¡izonte nodurar. isorando-o de sua fonte, e avanÇa ern direção
ao topo do volume, deixando intacta somente a sua parte somital .
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Port.anlo, o trabalho de campo caracte¡izou-se, não
somenÈe pel.a identificação e estudo cuidadoso dos pelfis
verticais, mas, sobretudo, pela pesguisa permanente das
transições late¡ais e do seu estudo detaLhado. Foi essa
metodologia de trabalho ou essa anáIise estrutural que reuniu os
argumêntos mais consistentes sobre a gênese e as transformações
da cobertura pedológica da vertente estudada.

o estudo microscópico e as mic¡oanáfises fo¡am
¡eaLizados na toposseqüência Esses evidencia¡am as
principais transformações quando se passa do basalto alterado aos
nódulos litorreliquiaís e, em seguida, dos nóduIos
Iitorreliquiais ao material vértico das bolsas argilosas, que
interrompem o horizonte nodula¡.

Nos primeiros estádios, os nódulos Iitor¡el-iquiais
se formam, sobretudo, pelo aporte de fe¡¡o, visto que a alteração
das titânio-magnetitas contribui pouco. Nos estádios seguintes, o
racioclnio isovolumét¡ico mostra que os nóduros concentram o
ferro (1848) e o alumlnio (r¡t) e perdem sllica (17*). Coloca-se,
então, o problema da origem desse fer¡o. Na realidade, també¡n
mostra-se a transfo¡mação de uma parte dos nódu1os em plasma
vermerho, correspondendo à defer r ugini zação do material nodura¡.
Esse plasma vermelho pode se descolo¡ir, perdendo ferro, Essas
liberações de fe¡ro podem alimentar a formação dos nódulos nos
horizontes subjacentes, por migração desse elemento ern direção à
base do perfil, portanto, tem-se uma espécie de turnover do
feuo, acompanhando a descida do solo nodula¡ na alterita,

A transformação do horizonte nodula¡ em bolsas
argilosas exprime-se, mor fologicamente, pela diminuição da coesão
dos nóduLos, pela fissuração e. freqüentemente, pela plasmação
dos mesmos. Os mecanismos e o determinismo dessa transformação
não são conhecidos, Entretanto, supõe-se que a causa dessa
transformação seja a modificação do regime hldrico, por
concentração de água no cent.ro de depressões, que se desenvorvem
no limite ent'rê o solo e o material de alt.eração, devido à
irregularidade na frent.e de alteração das facjes basálticas.

I
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Em direção a jusante da toposseqùência as
borsas argilosas vé¡ticas são menores do gue aquelas a montante e
const.ata-se uma mudança na cor dos solos, que passa de vermelha
a bruna, o estudo detalhado mostra que essa mudança de cot
exprime, mor fologi camente , uma f¡ente de t¡ansfo¡mação que invade
a cobe¡tura pedorógica vermerha, de jusante para montante e da
base para o lopo dos perfis, provavelmentê, essa transformação
relaciona-se às condições de umidade do solo a jusante,

Entretanto, a porção oeste da vertenEe estudada,
comporta uma cobertura pedoJ.ógica diferente daquera identificada
na toposseqüência "A". E1a é pouco espessa, iguarmente nodurar e
vermelha, porém, a matriz dos nódu1os é microagregada, com
caulinita, largamente dominante sob¡e a esmectita, A
topossegüência 'tB" mostra, de montante para jusante, a passagem
da cobertura pedoJ-ógica com caulinita dominante para uma outra,
vé¡tica e b¡una, nitidamente esmectltica.

Uma nova questão deve se¡ colocada _ trata-se da
reração espaci-al e cronorógica entre a cobe¡tura com dominância
de caulinita e aquera com dominância de esmectita. o estudo dessa
passagem (toposseqüência "E'.) mostra que a cobertura ve¡merha e
caul-inlÈica é a mais antiga e foi, provisoriamente, quarificada
como "ratossórica eutrófica". Entre essa fase pedogenética e
aquela esmectltica intercala-se, provavelmente, a deposição dos
seixos. Entretanto, cômo jâ foi assinalado (Capltulo Xï), a
deposição dos seixos é mais complexa do que aquela proposta nesLe
trabalho, e necessita, para ser esclarecida, de estudos em
escalas maiores, podendo, pata tanto, serem aproveitados os
estudos aqui realizados.

I
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Diversas hipóteses poderiam expj_icar a sucessão
dos sol-os com caulinita dominant.e para solos com esmectit.a
domínante:

, A primeira, refe¡e-se à possibilidade de uma mudançaclimátíca, parEindo-se de um clima úmido em direção a umclima seco, Essa hipótese não pode ser sustentada, 'pois, 
ossolos da ¡egião, onde está inse¡ida a á¡ea de estrldo, sãopredominantemente latossólicos,

. A segunda, conside¡a que determinadas facjes de basal-to
favoreceriam a formação de esmectita e, outras, a formacãode caulinita. Essa hipótese de uma variação petrográfica dobasalto é igualmente faIsa, visto que, em uma dastoposseqüêncías estudadas (toposseqüência "E"), passa-se dacobe¡tu¡a esmectltica à latossólica, sem que haja variaçãopetrográfica no basalto alterado,
, A terceira, se¡ia a presença de um sistena detransformação anáIogo àquele estudado na África por Bocquier
(t97 1l e Boulet (r974t, onde a cobe¡tu¡a caulinltícå À.transfo¡ma em outra esmectftica, por exportação do mate¡ialde montante e acumulação a jusante. porèm, a'organização datopossegüência "E', derruba essa hipótese, pois,- eIa mostiaque a cobertura latossólica situa-se, nesse caso, a jusante
da esmecElt,ica. por outro lado, obse¡vou-se entre essas duascobe¡turas, quase sempre, o subaflorament.o do basalto
a I t.er ado ,

. Resta, portanto, a quarta hipótese gue resulta do estudoda trinchei¡a 85, onde se observou uma frente debissialitização ascendente, transformando, a partir da basedo perfil, a matriz dos fragmentos de basalto ãIterado e, emseguida, os ho¡izontes sobrejacentes à alterita. o estudá áodete¡minismo dessa invasão esmectltica ascendente (náo
confundi-Ia com a bissialitização remontante de Aocquiei,197L) necessita¡ia de sondagens profundas e está, portantã,
fora do nosso alcance.

Assim, pode-se dizer que essa tese coloca uma nova
hipótese para explicar a sucessão de solos com caulinita
dominante para solos com esmecbita domi-nante. sobre basarto, Essa
hipótese está parcialmente verificada e soment.e com trabafhos
especlficos poderá ser confirmada ou não.
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