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ÀBSTRACT

This paper is about a research upon pedological nantles in
the middle-valey of the paranirin River iñ Bahia State -BraziL. It decribes, analyses and interprets field and
laboratory data as hrel_1 as it demonstrates rel-ations
bet\^¡een mantles and relief .

The adopted nethodology comprehends field studies, remote
sensing, cartographical and Laboratory analyses.

It identifies t$ro pedological transformation systemsrrferricrets lateriticals soils to silcrete and/orplanosoilstr. Fro¡n this pedological transfor¡nation systen it
was possible to detecte relations arnongst different mapping
units that points out genetic pedo-morphological evotulionÃ
sequences. In other r^rords, each napping unit represents an
evolution stage of pedological rnantl-e as hretl as relief.

This study evidenced that:
-. the soils mostLy mapped in the paramirim Midd1e-VaLLey
v/ith rrlatossolosrr are actuaIJ.y re¡nains of a ferricrete
lateritical soil-s which genesis is different frorn that ofrrlatossolosrt;
- the detriticals nanttes napped with residual surface
erosion deposits are pedological nantles;
- this ferricrete lateriticat soils are in inbalance with
presentLy pedo-bíoclimatic conditions and it used to be
nore extensive in environment;
- the silcrete is in i¡nbalance too although secondary
silice in clay phase of planosolic mantle rèpresents añ
enrichment in silice;
- the currently distribution of soils and relief is
function of pedological transformation system evolution.



RESUUO

Este trabalho trata do estudo das coberturas pedológicas no
nédío vale do Rio Paramirim Bahia. Descreve, analisa e
interpreta os dados de campo e de laboratório e identifica a
distribuição espacial da pedo-morfotogia, aIém de mostrar as
relações entre as coberturas e a morfologia do relevo.

A metodologia usada engloba estudos de campo, cartografia por
sensores remotos e análises de laboratório.

Com este estudo chegou-se
transformação pedológica
ferruginosa em silcrete
planossolorl

à identificação de dois sistemas derrsolos laterfticos com couraça
e/ou planossolo e silcrete em

A partir da identificação desses sistemas de transformação pôde-
se detectar as relações entre as unidades de mapeamento, que
indicaram a existência de seqüências genéticas de evolução da
pedo-morfologia. fsto ê, cada unidade mapeada representa uma
etapa de evolução tanto da cobertura pedológica como do relevo.

Com esC,e estudo pôde-se evidenciar que:
-os solos largamente cartografados na região, como latossolos,
são, na verdade, reliquias de uma cobertura laterftica com
couraça ferruginosa, cuja gênese se diferencia daquela dos
Iatossolos;

as coberturas detríticas, cartografadas como depósitos
residuais de superfÍcie de erosão, são na verdade coberturas
pedológicas;

essa cobertura laterftj-ca está em desequilfbrio com as
condições pedobioctimáticas atuais, e, ocupava outrora, uma
maior extensão;

o silcrete está em desequillbrio, embora, a presença de sflica
secundária na fase argilosa da cobertura planossóIica,
represente um enri.quecimento dessa última, êil sílica;

a distribuição atual dos solos e do relevo, é função da
evolução do sistema de transformação pedológica.
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TNTRODUçÃO

Ocupando grandes extensóes territoriais brasileiras, os

latossolos, solos tÍpicos das regioes tropicais úmidas,
distribuem-se em áreas de caracterÍsticas clináticas atuais,
distintas. Pode-se encontrá-los no tropical únido da Amazônia,

no tropical com estações contrastadas do Centro e de parte do

Sudeste, Do tropical semi-árido do Nordeste, ño subtropical do

SuI e parte do Sudeste do Brasil. Em algumas dessas regiÓes, os

Iatossolos estao em equilibrio com as condiçoes pedo-

bioclimáticas atuais; em outras, âs coberturas IatossóIicas não

sao compatíveis, pelo menos, com o clirna vigente. No estudo da

compartimentaçáo da cobertura pedológica do Brasil näo sáo

cIima, mas as componentes geológica e geomorfológica, sáo

elementos para a diferenciação dos grandes conjuntos de solos
(Volkof , l-985) .

Os latossolos, no Brasil, distribuem-se espacialmente sobre duas

extensas superfícies de aplainamento, identificadas e nomeadas

por King (l-956) por Sul-Americana e Velhas. No Nordeste semi-
árido, essas superficies alojarn duas grandes diferenciações de

cobertura latossó1ica: na Sul-Americana dominam os latossolos
tipicos; na Velhas, dominam em parte , t' outros latossolostl
conforme designação de Volkof (l-985) .

A presença dos latossolos no serni-árido brasileiro tem sido
discutida por diversos pesquisadores, principalrnente no que

tange aos problemas de desequilíbrio pedobioclimático (ChauveI

et âI, 1981-). Apesar das discussóes, há ainda a necessidade de

estudos sobre o significado desses solos, nessa região, e o

mapeamento de sua distribuiçáo espacial, para
conhecimento.

o seu pleno

Assim, convergindo com a preocupaçáo de conhecer o funcionamento
desses solos, e, aproveitando os levantamentos efetuados
anteriormente (Oliveira L968 ,L969, L983 ¡ e Soubiès e Chauvel

1985 ) , escolheu-se o nédio vale do Rio Paramirim ( l-2016 t a
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t-2o54 t s e 42oL4, a q2o5l 
' I^r. -Fig. l-) para desenvolver o trabalho

de tese.

o rnédio vale do Rio Paramirim localizado no NE brasileiro, êil
região de clima Tropical Semi-árido, compóe uma vasta superficie
constituída por setores de colinas, lombadas e planos inclinados
de baixo declive; que se encontram cobertos, geralmente, por
solos que contêm ou nao couraça ferruginosa (1), semelhantes aos
Iatossolos descritos por Volkof (l-985). Essas caracteristicas
geo-arnbientais l-evam à seguinte questáo: qual é o funcionamento
desses solos sob as condiçóes pedobioclináticas atuais e qual- a

reJ-açáo entre a sua distribuição e as diferentes morfologias do

relevo nessa área?

Responder a essa questáo é o objetivo da tese. Para tanto,
estudos dos solos e dos relevos foram efetuados, através de

levantarnentos de campo, análises em laboratorio e mapeamento

pedo-morfologico, na escala de 1:100.000, elaborado a partir de

irnagens de satélite, auxiliadas por fotografias aéreas.

A monografia, desenvol-ve-se em três partes:
na primeira, discutem-se alguns modelos de interpretaçáo

geomorfologica, dando ênfase aos fundamentos da lateritização e

encouraçamento; descreve-se o método de pesquisa a ser utiLizado
e caracteriza-se a área de estudor'

na segunda sáo feitas descriçóes, aná1ises, interpretaçoés e

conclusóes para os dados de campo e de laboratório, concernentes
as toposseqüências esses dados expressam o funcionamento atual
dos sol-os - t e trata-se, por último, da espacial-ização dos
dados;

(1) - Para nelhor designar esses solos usar-se-á, doravante,
nessa monografia, a terminologia rrsolos lateriticosrr destacando,
pelas suas caracteristicas e, assinilando o sentido dado por
Pedro e Melfi (1983), que eles constituem uma facies da evolução
superficial em zona tropical. A facies en questão, é aquela,
própria das regiões tropicais com grande contraEte entre as
estações, onde a parte superior do naterial ferralítico está sob
a ação de condições ultra secasr rrâ estação secar o que promove
as reações de individualização do ferro e um ataque da
caulinita.



- a úLtina parte tem

sobre a relação entre
feiçöes do relevo '

3

caráter conclusivo e contém a discussão
a distribuição espaciaf dos solos e as
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CÀPÍTULO I

r - r.{oDEr,os DE TNTERPRETAçÃO GEOMORFOLóGICA

vasta bibliografia é dedicada aos estudos sobre lateritas. Esses

estudos tratam de questões que passam pelo uso do termo,
definição, conceituação, classificação, rnineralogia, mecanisrnos

geoquÍmicos, gênese, transformaçãoo e degradação até implicações
na evolução do modelado. No entanto, apesar dos inúmeros

trâba1hos, as discussões sobre o terna ainda são constantes, dada

a diversidade de posições e proposições.

Em decorrência disso, o prírneiro capitulo descreve e discute as

principais teorias e nodelos de interpretação sobre a

pediplanação e suas relações com a lateritização.

r-1- A LATERTTTZAçÁO NO CONTEXTO DÀ PEDIPI,ÀNAçÃO

Una superfície de erosão, produto de una denudação longa e

contÍnua, Ieva as vertentes ern direção ao plano e é reconhecida
por cortar, indiferentenente, padrões estruturais e

estratigráficos diferentes. Essa noção de superfície de erosão

foi introduzida por Davis (apud King e schum, 1980) e Penck

( 1"e53 ) .

As explicações para a sua evolução poden ser surnarizadas ern duas

teorias: o Ciclo ceográfico ou Geonórfico (Davis, 1889 apud King

e Schum, l-980) e a Teoria da Pediplanação (Kingf 1953, L962a) |

que en parte embasa sobre as idéias de Penck. A partir dos

trabalhos dê King, na década de 60, vários autores desenvolveran

rnodelos de interpretação que irnputavarn às mudanças climáticas
profundas, via atividades norfogenéticas de paleoclirnas áridos e

semi-árid.os, a responsabi I idade pela pediptanação. MilIot
(1983), baseando-se en trabalhos pedológicos mais recentes,
lançou como hipótese de trabalho uma expticação para o

aplainarnento dos continentes, baseada na alteração intertropical
e en processos pedogenéticos. Essa hipótese de trabalho encerra



muitos pontos convergentes con o conceito de etchplanação de

Wayland (1933, apud Thonas, 1968)

Destaca-se que, aos pediplanos estão quase sernpre associadas
crostas lateríticas. Os modelos acima, contenplan algumas
rel-ações entre essas superffcies de êrosão e a lateritização.

I-1-1- O !,ÍODELO DE PENEPL,âNIZÀçÃO DE DÀVIS

o ciclo de Erosão de Davis corresponde ao tempo requerido para
o levantamento de uma região e sua redução a um plano de

degradação pela erosão nornal- ( erosão f luviaJ-). o ciclo conpõe-
se de três estágios - juventude, rnaturidade e senilidade, cada
üh, caracterizado por u¡na rnorfologia de relevo dependente da

capacidade de erosão,

En f92O I Davis fez urna apresentação geral sobre as relaçðes
fisiográficas das lateritas, segundo seu nodelo de
peneplanização.

o autor propõe que na juventude não há condições de forrnação de

Iateritas porque as configurações de relevo (vertentes
escarpadasr contendo rocha desnudada ou coberta por fina ca¡nada

de detritos que o 'rcreeprr rapidamente desLoca) e a percolação
rápida do lençol freático não são as condições ideais para que a

Iateritização ocorra.

Na maturidade, as vertentes de declives ¡noderados já apresentam
coberturas mais espessas de reslduos finos, que serão tanbén
transportados pelo rrcreeprr. o lençol freático percolará
cornparat ivarnente rápido. Nessas condições poden fornar-se ou não

pequenas lateritas.

No estágio de seniLidade, o mais longo do cicJ"o, os val-es
suficientemente aprofundados e os relevos, suf ic ienternente
rebaixados, têrn vertentes com baixos declives. Nessas condiçöes,
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há dirninuição dos regirnes torrenciais e aurnento da temperatura,
dado o abaixa¡nento do relevo. A remoção dos detritos pelo
rrcreeprr e a percolação do lençol freátíco, muito lentas,
pernitirão a penetração Profunda da aJ-teração. como o ciclo é

Iongo, te¡n-se muito tempo rr...para as várias reações qufrnicas,
das quais depende largamente a lateritização...rr acontecerem. se

não ocorrer o levantamento da região, as colinas rebaixadas,
podern eventualmente tornar-se suaves ondulações de um peneplano.

Sê, após a penepLanização e a lateritização, a reqião ê

soerguida , as lateritas serão prontamente removidas dos locais
onde se instalarão os ental-hes do novo ciclo, mas permanecerão

sobre os pfanaltos. Segundo Davis (1920), a ocorrência de

lateritas en diferentes partes do nundo, contribui para

comprovar a sua teoria.

Ficou irnplfcito en Davis que o cli¡na é inportante para a

lateritização, uma vez que no últino estágio do ciclo, quando a

ternperatura êe eleva e há a dirninuição dos aguaceiros, a

alteração profunda acontecê. No entanto, esta relação está
estreita¡nente ligada à evolução do refevo e não às

condicionantes do cli¡na geraI. Dal, a conclusão de que

lateritas são formadas en qualquer parte do nundo. Mesmo aquelas
que são encontradas nos platôs, fora de un regirne clirnático que

as formour justificarn-se, porque outrora elas estavan l-igadas

aos baixos relevos.

o seu modelo inplica na si¡nultaneidade de fornação do penePLanÕ,

a partir da maturidade, e da lateritização. Al"guns fatores
desempenharn papel importante nessa formação:

- relevo rebaixado e de baixo declive;
- erosão restriÈa;
- novimento lento do J-enço1 freático;
- tenperatura alta;
- ausência de regime torrenciafi
- alteração profunda e reações qufmicas próprias à

lateriti zação;
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- longo tempo para que as reações ocorram.

Esses fatores, comtenplados no modelo, cornpõern algumas das

condições que convergem para aqueles que foram usados pära o

entendimento de lateritas como resfduo.

A concepção de Lateritas co¡no resfduo ven desde Babington (1821,

apud MacFarlane, f976). A partir desse autor, a teoria foi
aperfeiçoada e reestruturada ' Russel (1889), discutido em

MacFarlane (1976), apresentou a alteração profunda e a remoção

diferencial de soluções sob condições tropicais, como a causa da

acumulação diferencial do resfduo. En 1932,o Imperial Bureau of
soit Science (apud MacFarlane, L976), definiu laterita como "â
weathered rock product forned by the I-eaching oÍ igneous and

metamorphic rocks whereby the bases and much of the silica ate
removed Teaving a residue containing aTumina uncombined."

Enbora as condições de relevo não estejan expllcitas nos

preceitos de Russel e nà definição do lÍrperial Bureau of SoiI
Science, a¡nbos encerran a necessidade de relevos con baixos
gradientes para que as águas de superffcie possam penetrar
lentamente no substrato, pronovendo a alteração profunda das

rochas, rochas, a renoção diferencial das soLuções e a

resfduos. Etfr relevos com altos gradientes. o escoamento

superficiaJ- promoveria a retirada dos materiais al-terados e

portanto a não pernanência dos reslduos.

Quando da introdução das idéias de Russel, ainda não se tinha
estabelecido a noção do desenvolvimento cfctico das superflcies.
Dessa maneira, acreditava-se que as lateritas de platôs
desenvolviarn-se conternporânanente às dos relevos rebaixados
(MacFar1ane, r976). É, com woolnough (1918. apud MacFarlane,
:-g76) que se ten a idéia de que as lateritas de pÌatôs são
rrfósseisrr e estão sendo erodidas, indicando, portanto, a

ciclicidade do relevo.
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o nodelo de Davis serviu perfeitamente
e ocorrência das lateritas en relevos
diferentes partes do nundo.

à explicação da fornação
rebaixados e platôs nas

f-L-2- O ITODELO DE PEDTPT,ANAçÃO DE KrNG

Enquanto Davis acreditava na formação do aplainamento pelo
rebaixamento da paisagem (doh¡nsrearing) pela erosão normaJ-, King
(1953, L962a), postulou o contrário: que a pÌanação tem sua
origern na regressão 1âteraL dâs escarpas, por erosão das
cabeceiras e ¡novimentos de nassa, substituindo os processos de
peneplanização pelos de pedirnentação e pediplanação

Para isto, King (1953, L962a), assirnilou algunas contribuições
de W. Penck (l-953)r notadamente a idéia do 'rpiednontreppenrr, da
quaL ele extraiu o conceito de relevo crltico e atestou, como

Penck, que a formação da escarpa obedecia a leis físj.cas que

controlan o escoamento da água e os rnovirnentos de nassa. Apesar
do modelo de Penck não contemplar o conceito de ciclicidade do
relevo, o rrpiedmontreppenrr , contribuiu para que Kj.ng explicasse
o aparecínento de urn novo ciclo de erosão, como consequência do

soerguirnento da crosta.

Àconpanhando a regressão das escarpas das coLinas, concebida por
King ( 1953 | L962a\, originar*se-ian e cresceria¡n os pedimentos
na base dessas colinas, O pedimento formar-se-ia, pois, pelo
nivelarnento da rocha através de processos de desgaste e remoção
de detritos pelo escoanento en lençol. Àssim, a evolução da

paisagem epigênica estaria ligada a processos de regressão das
escarpas e aos da pedimentação, sob u¡n único nfvel de base geral-
e estável

Se massas de terras de dirnensões sub-continenta is são elevadas,
estabelecendo un novo nivel de base, a erosão pode operar,
iniciando um novo ciclo, com o trabalho de desnudação. indo das
terras costeiras para o interior. As atividades vitais para gue

o novo ciclo aconteça serão portanto: incisão dos rios,'
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regressão das escarpas e pedi¡nentação e o rrcreeprr nos solos dos
relevos baixos. Segundo King (1953, L962al , a dominância dessas
atividades, respectiva e sucessivanente na paisagern, pode ser
consj-derada para definir os metafóricos estágios de juventude,
maturidade e senilidade.

A juventude, marcada pela incisão dos vales, é interrornpida a

partir do equilibrio dos rios. Esses, corn seus perf j.s
equilibrados, por corrasão lateral-f atacan locaLmente os
relevos, ampliando o seu vaIe. Masf a atividade erosiva rnaior,
ocorrerá nas vertentes que se retraemf fornando na sua base os
pedimentos que crescen e coalescem. O aspecto, na rnaturidade, é

pois, o de una paisagen nulticôncavaf voltada para cima,
resultado de u¡na prolongada erosão sobre regiões de rocha dura,
e que outrora conheciam relevos bern marcados.

Na senilidade, o pedirnento é nodificado por agentes erosivos e

de internperisno que introduzern arnpJ.a convexidade sobre os
interflúvios. Para essa modificação não há necessidade de

mudança, inclusive do nfvel de base locaJ. Mas, dois mecanismos
são cornuns: a regressão do próprio pedimento por escoamento
difuso e escoa¡nento e¡n Iençol e, o conflito entre pedimentos
vizinhos, dos quais o mais extenso, expande sua área às expensas
do nenor.

Na concepção de King (]-962a), sonente superfícíes, Çuê
pernaneceram por um imenso lapso de ternpo sem serem rebaixadas
pela erosão, podem acurnular crostas, espessas (precipitados de
oxi-hídróxidos de ferro, carbonatof sflica dentre outros) . No

seu rnodelo de pediplanação, os processos erosivos diminuem na

senilidade, quando o pediÌnento é somente nodificado. Cono e¡n

Davis (L920), o estágio senil postulado por King (1962a) , é o

ideal- para que ocorra a laterítização. No entantof
diferentemente de Davis, ele considera que as crostas
IaterÍticas ferruginosas têm sua origern na precipitação dos
constituintes ferruginosos Iixiviados das rochas pelo lençoI
freático, que ascenden à superfície por capilaridade. E,
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acrescenta que, a presença da ca¡nada lixiviada (pal-Iid zone)

subjacente à couraça, freqüentenente presente nos perfis
Iateríticos, fornece a evidência da extensa translocação do

material.

Dentro dessa concepção de laterita como precípitado, a

importância do clirna, para King, está na relação entre
pJ.uviosidade e evaporação. Assim, quanto maior for a evaporação

ern relação à pluviosidade, os componentes podem ascender, por

capilaridade, e fornar as crostas' Apesar de se encontrar
lateritas em clirna ú¡nido, o autor postul"a que o clima, coln

estações contrastadasr una chuvosa e outra com evaporação e

temperatura diurnas â1tas, é irnportante para a J.ateritização.

As concepções de King (L962b) sobre lateritas co¡no precipitado,
tên suas taTzes, provavelrnente, em autores tais cono Mclaren
(1906), Buchanan (r.907), simpson (L9L2l I Fox (1903-1932). Esses

autores, citados em Chatelin (I972) são partidários de que

lateritas se fornân sornente sob clirnas tropicais con estações
contrastadas. No caso' laterita é interpretada no seu sentido
restrito, designando formações nosqueadas ou endurecidas,
resultantes do abatirnento do Iençol freático ou por ascensão

capilar. Mas, o ortotipo de perfil laterltico encontrado por

King (Lg62b), na AustráIia, condiz con o perf iJ. prinitivo de

walther (L9I6t apud châtelin, !972), do quaÌ fazem parte:
- rocha naciça;
- urna zona lessivada, onde se processa a lixiviação;
- una zona rnosqueada, enriquecida em ferro;
- uma camada de concreções ou couraça ferruginosa.

Está explícito no modelo da pediplanação quef para a fornação
de tais perfis há a necessidade de un tenpo longo de

estabilidade erosiva, que permita a ação do lenço1 freático,
colocando em solução os produtos ferruginosos e, dessa maneira,
por capilaridade, eles possarn atingir as partes superíores do

perfil, ai precipitando pela evaporação da água' A ausência da

erosão contribuiria para a perrnanência dos rnateriais
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pecipitados. Desse nodo, é posslvel interpretar que não há

sincronicidade entre a fornação da superfície e a lateritização,
mas, que essa úl"tima é posterior à forrnação da superffcie.

r-1-3- UODELO DE PEDTPLÀNÀçÃO sE¡{r-ÁRrDO

No modelo de interpretação de clirna semi-árido o processor que

dá origern aos pedirnentos, e o cli¡na sob os quais eles são
forrnados, ainda não são bem conhecidos.

vários autores têm se preocupado corn a origem dessas for¡nas sem

chegar a um consenso. En Awad (1.962), Dresch (l-962) e Bigarela
et al (L965) | esta questão é larganente discutida, tornando-se
desnecessário retomá-l-a aqui. No entanto, a idéia geralmente
aceita (Bigarela et aI, 1965) é a do recuo das vertentes
fngremes por degradação lateral, deixando à jusante, um plano de

baixa incl-inação, cuja origen depende de duas fases:
- rneteorização, forçando o recuo paralelo das vertentes

íngrernes;
- processos de renoção de detritos,

King ( 1953, L962a), reportou as formas pedirnentares à toda
superffcie da terra e relacionou-as a qualquer situação
clirnática, exceto às gtaciais ou extre¡namente áridas. Mas,

acrescentou, eüê os pedirnentos são rnel-hor exemplificados en

rochas resistentes e sob climas semi-áridos, sobre os quais o

transporte dos detritos, no terreno, é rnais eficiente.

À coafescência de pedinentos, tanto no ¡nodelo de pediplanação de

King (1953 t1962al , como nos ¡nodelos de interpretação seni-árida,
conpõe o pediplano que é o resultado de un ciclo de

aplainarnento. Esse ciclo erosivo, pode ser interronpido por
fatores tectônicos (Kinq,1953 | ]-962a) ou por mudanças cl-ináticas
(BigareLa e Ab/Sáber, L964 apud Bigarela et aI, 1965). Desse

rnodo, diferentenente de Kingf os úItinos autores deduzen que as

superffcies contemporâneas podem desenvolver-se em alvéolos a

aLtitudes bastante variadas, sob a dependência de nfveis de base
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Iocais representados pelos " knickpointsrr mantidos pela rede d.e

drenagem. Nesse caso, não há necessidade do soerguirnento da
região para que haja o reafeiçoanento da erosão e coloque as
superfícies en altitudes escaJ-onadas, como ocorre no modelo de
King .

Independente¡nente da ciclicidade ser irnputada aos agentes
tectônicos ou climáticos, as superflcies de erosão relacionadas
a cada cicIo, podern associar-se a depósitos correlativos que
revelan as condições norfogenéticas da área fonte. Nos

trópicos, essas superfÍcies têm seu desenvolvimento atribuido a
processos operantes durante longas fases de clirnas serni-áridos
severos (Bigarela et aI, 1965). Sob èssas condições, a parte
rochosa do pediplano, é recoberta por urn revesti¡nento delgado -
frveneerrr- e, a jusante, en a¡nbiente de rrbolson plainr',
depos itar-se- ia¡n os sedirnentos correlativos do aplainamento.

Nesse nodelo, as condições de erosão se sobrepôem às do processo
de alteração química. Birot (1960b), adianta eue, nessas
condições, os agentes da decornposição das rochas estão
relacionados con as variações térrnicas, mas en presença de uma

certa quantidade de água, para que a desagregação se processe.
Esse autor acrescenta que, a depender da rocha, a desagregação
granuLar predomina, passando, en seguida, pàra o estado de
descamação. Desagregação e esca¡nação ocorrem a partir de pequena
al-teração qufrnica, atiada a processos necânicos, de aunento e
allvio de pressões, relacionados a causas diversas cono o
crescirnento de cristais de sulfato de sódio nas fissuras,
expansão e retração das argilas. O resul-tado é3

- subida, por capilaridade para a superffcie da rochar de

soluções ferro-si licosas , podendo conter um pouco de rnanganês
que al precipitan por evaporação, formando uma pequena
couraça ;

- pequena alteração, formando argilas expansivas que provocam a

liberação das escanas;
- arenização.
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cono as condições de clima e de erosão são severas, segundo esse
modelo, pernitindo somente a formação de pequena canada de

alteração, pode-se interpretar que as possibiJ-idades de

ocorrência da Iateritização sejarn pequenas,

Se, ao contrário, a pediplanação semi-árida ocorrer sobre uma

superflcie anteriornente subrnetida a una longa fase de clirna
únido, desenvolver-se-á un novo siste¡na pedo-rnorfogenético
(Birot, 1960a).

Sê, sob o cl-ima úmido a alteração ocorreu, ultrapassando a

profundidade do nfvel de base dos rios, os pedirnentos
desenvo Iver-se-ão sobre a alteração precedente, cono se fosse
sobre u¡na rocha tenra sê, à rnudança clinática acompanhar a

destruição da vegetação outrora existente. Assim, as rochas
serão desnudadas, dando origen aos inselbergues de dureza e,
rapidamente, forma-se-á a superffcie de erosão.

De outra maneira, se a mudança cIi¡nática é acornpanhada pelo
aprofundarnento dos tafvegues, a superfície de apJ.ainamento será
perturbada, isto é, forrnar-se-ão superffcies escalonadas,
independentes do nfvel de base geraI, barradas por massas de

rochas duras que escaparan à decomposição.

No entanto, se a região submetida à rnudança cIi¡nática for
perfeitanente plana, o desaparecimento da vegetação original não

levará à erosào. Mas, o aumento da temperatura advinda co¡n o

novo momento clirnático, Ievará à ascensão capilar das soluções
ferruginosas, que formarão as crostas na superffcie. Birot
(1960a), assin explica as couraças ferruginosas pedológicas
quando acima de urn horizonte laterftico argiloso e espesso.

No caso de a pedimentação ter sido desenvolvida sobre a rocha
nua, os processos de lateritização ocorrerão após a nudança

clinática do se¡ni-árido para urn clirna rnais úmido, conportando
duas estações contrastadas, et consequentemente, após o

èncerranento do ciclo de erosão. Ab'Sáber (1969), adotando o
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modelo da pediplanação semi-árida, ern estudo feito no Nordeste ,

nostrou o aparecinento de crostas ferruginosas, a partir de
mudança climática, que encerrou o ciclo de erosão se¡ni-árida e

iniciou uma fase de aLteração laterftica seguida do
encouraçanento. Decorre que, a lateritização só é posslvel fora
das condições de clima semi-árido.

Penteado (L976') , em estudo de tipos de concreções ferruginosas
no Planalto central brasileiro, identificou crostas
ferruginosas pedogenéticas elaboradas a partir da nudança de

clima com estação contrastada para un clima semi-árido. sob o

clima com estação contrastada, a alteração se deu com perdas de

sÍ1ica e bases, e, posteriorrnente, por rrdescensunrr de soluções
ferruginosass o ferro precipitou-se no nlvef do horizonte B, do

soIo. No clirna seco, no qual a superffcie de erosão foi
el-aboradaf houve o endureci¡nento do horizonte B e a decaptação
do A. Nota-se quer neste caso, as condições ideais para que a

tateritização ocorra sejam aquelas fornecidas pelos climas corn

estações contrastadas, para que haja a dissolução dos compostos
ferruginosos da parte superior do perfil, na época chuvosa, e

precipitação no horizonte B, na estação seca. Entende-se,
portanto, no presente caso, Iaterita como um solo, cujo
horizonte B possui una nltida concentração de ferro¿ no entanto,
sen sofrer endureci¡nento.

Destaca-se eue, no modelo de interpretação serni-árida, a

Iateritização possa ocorrer antes ou após urna mudança clinática,
e não necessárianênte após a elaboração da superfÍcie de

erosão. Depreende-se também, que o nodo de formação dos perfis
lateríticos seja diverso, e varia segundo a interpretação de

cada autor.

r - 1 -4 - ETCHPT,ANÀçÃo/ PEDTPT,ANÀçÃO CLrMÁTrcÀ

Etchplano, segundo Wayland (L933 | apud Thomas, L968) é urna

superfície de aplainamento associada a condições de clima
tropical, que pronovern urna rápida alteração quirnica das rochas
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do escudo cristal-ino ou de outros rnaciços antigos, que não

apresenten relevos tectônicos. A alteração, que se daria
inicialrnente a partir de una topografia plana, estaria ligada a

rnovi¡nentos verticais do lençol freático, quê pronovem a

deconposição de todo o ressalto da rocha e aprofunda o saprolito
até dezenas de netros. Essa zona deconposta, quando sobrelevada,
é rapidarnente desnudada e expõe a superffcie que é novarnente
alterada, continuando o processo. Cono o soerguimento da crosta
pode ser irregular, pode-se ter elevações descontínuas.

Büde1 (L957 apud Thonas, 1968) reelaborou o conceito,
acrescentando a hipótese Úda dupla superffcie de niveLamentorl
que se baseia na contraposição entre una degradação por uma

corrente interna, advinda com processos de vertente, com a

fraqueza da erosão externa da corrente sobre a área, o que

decorre de una alta precipitação e de un escoamento rápido, nas
vertentes, mas sem carga äbrasiva. Àssim, a superfÍcie alterada
é modificada enquanto a I'superffcie basal de al-têração ou

frentede alteraçãorr aprofunda-se e rnodela a rocha por processos
de alteração quírnica, Se houver una mudança clinática ou
pertubações crustais, que provoquen uma erosão acelerada, una
superffcie de erosão poderá afetar a rocha não alterada, exumar

o regolito, e expor a superffcie basal de alteração.

o conceito introduzido por wayLand (L933), e, posteriornente
discutido e enriquecido por novas hipóteses parece ser a base
para o desenvoLvimento das idéias de Millot (1983). Esse autor
sisternatizou as idéias contidas en modelos genéticos de
pediplanação, elaborados por pedóIogos, principalnente no

continente africano, sobre coberturas pedológicas ern

desequilíbrio, e criou uma hipótese de trabalho para a

explicação dos grandes aplainarnentos disserninados por quase

todos os continentes, entendida como pediplanação climática.

Esse autor questiona a eficiência dos processos de pediplanação,
principal-mente agueles que envolve¡n a erosão fluviaI, sobre
rochas duras em áreas extensas, et conpleta, que o escoanento
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pluvial somente serviria para enfatizar as diferenças nas
rochas. No entanto, sobre rochas tenras, a pediplanação seria
possíveI pela ação do escoanento pluvial. cono solução, ele
âcrescenta que a alteração geoqulmica, a transfornação
pedogenética e a erosão superficial por escoamento pluviaI,
interagindo e operando ern conjuntof são os agentes eficazes para
a pediplanação sobre rochas duras.

A alteração e a transfornação pedológica provocam a

transfornação da natureza, estrutura e resistência das rochas à

erosão. A maneira pela qual esses mecanismos agem, para levar à

pediplanação, ten suas raízes no deseguilÍbrio pedobioc I irnático
(Boul-et, 1974) | que significa: quando uma cobertura pedológica
inicial entra en desequilfbrio, por razões diversas, eIa se
transforrna em uma outrar freqüentenente diferente e discordante
da prirneira. O conjunto da cobertura inicial, mais a cobertura
transfornada, conpõen u¡n sistena de transfornação pedológica. É

nessa cobertura fragil-izada que age o escoamento pluvial; mas, a

proqressão para nontante, do frente de transfornação, por si só,
desloca a ruptura de declive da vertente, Ievando à pedinentação
(Boulet et al, L977) .

O aparecinento de horizontes pedológicos de superfÍcie,
arenosos, friáveis e móveis, enforna a hipótese de trabalho de

Mil-fot et constitui a caracteristica comun aos trabalhos de
Paquet (L9691 ; RueÌl-an (L97O) ì Bocquier (I977) i Leprun (1972,
1977 | I979) ì Boulet (1974); Nahon (1976) e Roose et aI (r-981)

(apud Millot, 1983).

Independentenente da rocha de base, ou do tipo de mecanis¡no
pedológico, expresso pelos autores aci¡na citados, a criação do

horizonte arenoso decorre do desequillbrio provocado pela
passagen de clirnas tropicais úrnidos para cJ-inas tropicais sub-
úmidos con estaçõès contrastadas, e dessesr para climas
tropicais semi-áridos até desérticos. Disso decorre, que

qualquer cobertura pode entrar em desequlíbrio, e que o
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aplainanento pode ocorrer sobre os climas tendentes ao polo mais
seco .

Mas, é o horizonte arenoso que é submetido ao aplainanênto pela
ação do escoamento pluvialf o que leva à erosão generalizada das
vertentes, com decrésci¡no dos desnivelamentos . abaixamento dos
interflúvios e decrésci¡no do nanto dê alteração. No entanto,
apesar da alteração não afetar a estrutura nem o volume original
da rocha e nem tão pouco transfornar a morfologia externa do

rèIevo, se a rocha é homogênea, aquela age aprofundando rnais a

montante do que a jusante das vertentes, destruindo as

irregularidades da rocha, criando os meios para a pediplanação.

Mil-Lot (L983), acrescenta que estes aplainanentos dos
continentes, sobre rochas duras, são evidenciados por duas
discordâncias geométricas generalizadas3 o frentede al-teração e

o siste¡na pedológico,gue são discordantes com a fornação
geológica e regularizados pelo nfvel de água. A ação da água

promove a regularização hipodérmica da rocha e o apJ-ainarnento en

superffcie.

Em clirnas com estações úmidas marcadasr a primeira discordância
geornétrica aparece entre a couraça e o manto de alteração, que

pode ser argiloso, ferruginoso, alurninoso, silicoso ou calcáreo,
por substituição do primeiro.

En áreas corn climas com estações aLternadas, seca e úmida, a

sêgunda discordância geométrica se desenvolve, e é representada
pela frente de Iixiviação, que separa o esqueleto arenoso da

matriz argilosa. Essa frente é discordante con os solos e con as

alteritas; isto ê, eIe atravessa indiferentemente todos os

produtos pedotógicos e o manto de alteração, seja ele argiloso,
ferruginoso, sil-icoso, aluninoso ou calcáreo.

A depender do clina, os duas frentes - de alteração e lixiviação
- poden estar em equilibrio ou náo. Nas regiões con estações
contrastadas, a afteração geoquimíca, as transformações
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pedológicas e a erosáo superficial operam juntas e em sucessão.
Em equilíbrio, as duas frentes progridern, formando o

aplainarnento. Se as condições são cada vez rnais áridas, a

alteração geoqufrnÍca é interrompida e progride a ação da
J-ixiviação. Dessa naneira, os dois planos de discordância se
encontrarn, tornando-se somente um e configurando o grande
aplaínarnento desértico.

Essa hipótese de trabalho, não envofve a lateritização cono
decorrência do aplainamento (King, L962a e 1962b) ou

contemporânea a eIe. co¡no visto no nodelo de Davis (õ0). Ào

contrário, os trabalhos de Leprun (L972 | L977, 1-9791 e Nahon et
aL (1977]', uti].izados por MiJ.lot, que incluem a discussão sobre
coberturas lateríticas ern desequilfbrio, mostraran que rro

aplainarnento é posterior e discordante sobre as crostas
ferruginosastr.

A maneira como isso ocorre está êxposta en Millot (L983), e

envolve una alteração caolinítica ou uma acumulação ferruginosa
por preenchimento de vazios e por epigenia dos minerais
primários. A acunulação ferruginosa não nodifica a estrutura e

nem o volu¡ne da rocha original. Sob cLi¡nas com êstações
contrastadas, a evolução da couraça ferruginosa não é

interrompida, e as transfornações pedológicas sobre el-a,
provocam a sua degradação, levando a rearranjos estruturais, até
ultrapassar o estágio de nodulação. co¡n a dissolução do ferro, a

lixiviação e hidróIise das argilas, o esqueleto quartzoso é

lì-berado, abrindo carninho para lixiviações internas basais e em

superfÍcie. Assirn, o horizonte arenoso superficial- é facilrnente
atacado pela erosão pluvial, l-evando ao aplainamento.

Depreende-se da concepção de pediplanação proposta por Millot,
guê, couraça ferruginosa é entendida cono un produto da

al-teração e da pedogênesef portanto, desvinculada da oscilação
do lençoI freático e da precipitação dos produtos ferruginosos
na superficie ou no horizonte B dos perfisr cono preconizado nos

nodelos estudados anteriornente.



r-2- DracuSaõEa

os nodeJ,os acima nostrarn que a lâteritização é encarada de

diversos pontos de vista. É diflcil identificar em Davis (õo)
qual seria sua concepção de laterita. sabe-se sonente que a

alteração é profundar e que a ação do 1ençol freático perrnite a

evacuação de produtos sol-úveis e a nanutenção de produtos
insol"úveis forrnando a couraça ferruginosa. conhece-sê da

bibliografia, que os processos de encouraçamento não são
particulares aos soLos lateriticos (D'Hoorer L954 e Aubertf
7954) , e que, segundo Maignien (1966), se o meio laterítico
favorece a acurnulação de sesguióxidos de ferro e conseqüente
encouraçanentos, outros materiais, contendo quantidades
suficientes desses óxidos podem ser encouraçados sen,
necessariamente, terern passado por processos de lateritização,

Por outro lado, rneios úrnidos, alternadanente saturados ou não,
correspondendo à oscilação da zona do l-ençol freático podem ser
subrnetidos ao encouraçanento. Nesses rneios, ocorre a destruição
das ligações entre a argila e os compostos ferruginosos,
produzindo fenônenos de liberação, segregação e individual i z ação
de nlveis hêterogêneos, os quais sofre¡n posteriorrnente um

enriquecinento en hidratos rnetálicos, principaJ.mente ferro,
evoluindo em nódul-os e couraças (Pedro e Mel-fi, 1983), Esse

tipo de evolução, pode ser entendido como origen de urna facies
da lateriti zação.

No nodelo de Davis (L92ol , laterita é vista cono reslduo,' no

entanto, a evacuação dos produtos solúveis se faz pela
percol-ação lenta do lençol freático. Dessa maneira, a lentidão
da saída da água do perfiL, ten um papel que evidencia a

ocorrência de uma ná drenagem, pel-o nenos por algum tempo.
Assin, se se reportar às idéias de Pedro e Melfi (L983), apesar
do rnodelo geográfico de peneplanização apresêntar falhas no seu

desenvofvimento. a idéia de lateritização, êmbutida neIe, não é,
de todo incorreta.
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No nodelo de pediplanação de King (1953, 1962a) e no de
pediplanação semi-árida, o mecanisrno aceito para â fornação das
lateritas encerra alguns problemas.

Mohr e Van Baren (!954 | apud Chatelin, L972\ | e¡n estudo
esperimental mostrara¡n que a ascensão capilar é muito tenta para
se efetuar no intervalo do ciclo das estações, para uma

arnplitude correspondente à espessura dos perfis existentes. Para
que o contrário ocorresse, haveria necesssidade de

realimentações do lençol para que efe não se abaixasse rnuito.
Joffe (L949 | apud Chatelin, 1,972) , acrescenta que a ascenção
capilar, seguida de precipitação em superffcie, deveria conter,
não sonente ferro, mas, sflica e bases.

Apesar do mecanisrno de ascensão capilar, na forrnação de
couraças, ter sido refutado em 1938 por Mohr (apud Chatelin,
L972) | a concepção de laterita como precipitado, foi usada por
alguns geomorfólogos até a década de 6O. Enbora o perfil
descrito por King apresentasse o ortotipo de perfil laterítico,
a interpretação dos mecanisnos que lhe deran origern são
equivocados.

ALém dos problemas quanto à gênese das lateritas, no modelo de
King, os pressupostos para a explicação da pediplanação e da

cj.clicidade das superficies é tarnbén questionável,

A retração das escarpas é feita pela erosão das cabeceiras e por
movimentos de massa, processos de erosão, irnputados a cLirnas corn

naior umidade. À retração das escarpas, acompanha a formação do
pedimento sobre a rocha nua, pelo escoanento pluvial- difuso e em

lençol e peLo rrsheet-f loodrr. Esses processos erosivos não

carregan detritos resultantes do relevo residual-, mas produtos
de alteração locaÌ ou de origem próxina. EIes não degradam a

superficie rochosa; para tanto, serj,a necessário que os detritos
fossem carreados mais depressa do que se forman. fsso só seria
posslvel a partir de uma mudança cl"imática para o árido, que

mudasse o sistema de erosão (Dreschr 1-962) . O modelo de King não
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contenpla as mudanças clináticas et a ênfase dada por eIe à

construção de pedinentos sobre rochas duras, irnputa, portanto, a

esses processos erosivos, um desenpenho exacerbado alérn da sua
eficiência.

A ciclicidade, baseada na mudança do nfvef de base geral dos
rios, advindos con o soerguinento da crostaf evoca as condições
de retomada de erosão sem se preocupar co¡n as condições
climáticas. O resuÌtado são superfícies en aLtitudes
escalonadas, das quais as ¡nais baixas são tidas como as mais
recentes, sen no entanto considerar, que o reafeiçoa¡nento da
erosão, pudesse atingir superffcies rnais ant,igas, e aí construir
superflcies jovens, embutidas na prineira.

Na pedipl-anação semi-árida, os modeLos para explicar a gênese
das latèritas ferruginosas são diversos. É certo gue, para a
precipitação do ferro e endurecimento do materiaL que conpõe a

couraça, segundo esse nodelo, é necessária una mudança clirnática
do únido para o semi-árido ou do semi-árido para o úmido. A

bibliografia consul-tada nostrou duas vias para a forrnação dos
perfis lateríticos. A prineira, considera a formação do
horizonte encouraçado cono produto da ascensão capilar das
soluções ferruginosas (Birot.1960a) , enquanto a segunda,
considera a exportação do ferro, por rrdescensumrr, para o

horizonte B do solo (Penteado, 79761 .

A prirneira via de interpretação é a mesna considerada por King e

já discutida anterior¡nente.

A segunda via, expressa nurn prineiro momento a formação de un
solo laterftico s.s. onde a alteração se processa com perdas das
bases e da sílica. Mas, a presença de um horizonte lessivado em

superffcie, e u¡n horizonte de concentração de ferro subjacente
ao primeiro, transfor¡na-se na evidência da translocação do ferro
do topo para a base, responsável pelo segundo nomento de

evolução do perfil. A nudança do clirna tropical corn estações
contrastadãs para o gemi-árido promove a decaptação do horizonte
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A, e o endurecimento do subjacente. com a nudança clinática, os
processos de erosão pluvial agen sobre os horizontes friáveis no

sentido da desagregação, sendo pouco provável o endurecimento e
nanutenção do horizonte B,

como visto en Boulet (1974lr ,a mudança clirnática promoveria o

desequilibrio da cobertura pedológica. A fornação do horizonte
Iessivado, decorrente do desequilfbrio, trunca indi ferenternente
os solos e as alterações (Millot, L983), facilitando a erosão¿

inclusive no nlvel do horizonte B dos sol-os.

Atguns presupostos do rnodelo de pediplanação serni-árida,
convergem no entanto, para as idéias propostas por Millot
(1983). Anbos tên como referencial para a pediplanaçáo, a

mudança de clinas rnais úmidos para clinas mais secos, embora no

prirneiro, a pediplanação possa também ocorrer sobrê rocha dura.

No primeiro modelo, não é levado em conta se houve ou não

desequilibrio da cobertura inicial quando a pediplanação sê dá

sobre un solo. No segundo, o desequilibrio da cobertura ê

considerado e é tido como proplcio à ação dos processos de

pedirnentação. Dessa forma, esse nodo de interpretação,
acrescenta um dado a rnais na interpretação da evolução dos

relevos. Nesse contexto/ a evolução da lateritização não pode

ser entendida cono conternporânea à formação da superflcie, corno

acreditava Davis, ou posterior a ela, segundo King ou o modelo

de pediplanação serni-árida,' el-a pode ser interpretada cono

agente do próprio desenvolvinento dos rêlevos.

o estudo das coberturas pedológicas e da relação entre a

distribuição dessas coberturas nas diferentes unidades de

rel-evos, no rnédio vale do Rio Pararnirim, terão como parâmetros
de interpretação as discussões aqui apresentadas.
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CAPÍ TUI,O I I

II- IOCAI.,IZAçÃO E 9UÀDRO NÀTURAI, DÀ ZONA DE ESEUDO

A zona de estudo está localizada na parte centro-norte do estado
da Bahia e corresponde ao curso médio do rio Pararnirin (Fig.1).
seus limites sao:

-ao norte, a rodovia BR-242

-ao suI, os riachos carrapato, Mulungu e Panasco;

-a lestef a Chapada da Dia¡nantina ocidental;
-a oeste, a Serra do Espinhaço Setentrional'

O rio Paranirirn, que faz parte da bacia hidrográfica do São

Francisco, é urn dos seus afluentes da margem direita. Seu curso
médio situa-se numa regiáo topograf icanente deprimida entre a

serra do Espinhaço Setentrional e a chapada da Diamantina
ocidentaL, Esse vale pertence ao donínio geomorfológico
Pediplano sertanejo e é considerado cono una superfÍcie de

erosão (Mauro et aÌ, L982, I que na zona de estudo, foi entalhada
em rochas do Bloco Paramirim.

rr-1- DrsrRrBUrçAo DAA ROCEÀS

A zona de estudo é marcada pela presença de granito e nigrnatitos
indiferenciados do enbasamento arqueano que, localnente, possui
intrusóes de rochas máficas (gabros' piroxenitos, anfibolitos e

peridotitos) e de uma cobertura pedirnentar - Terciário e

Quaternário Detritico - ¡ segundo Inda e Barbosa (l-978) . os

sistemas de falhas e fraturas foram preenchidos por quartzo de

origern hidroternal. Numa orientação geral sE-Nw' alinham-se
blocos de quartzitos sobre a superficie (Fig'2).

shobbenhaus (1970) distingue para o embasamento arqueano, na

área de interesse, as rochas: rnignatitos homogêneos e

heterogêneos (gnaisse de composiçäo granitica, granodiorítica,
s ien it ica , quart zo-monz on itica , quartzo-d í or it ica , anf ibol- ít ica
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e piroxenítica) con diferenciâções granlticas e granodiorÍticas
locais (FiS. 2'). Essas rochas afloran na parte central do vale
do rio Pararnirim e nos eixos de drenagem ben encaixados, perto
da cidade de lbitiara, A orientação gerat desse conjunto é SE-NE
na parte central e N-S nos eixos das drenagens. Em um

cornpartirnento orientado NW-SE, ao sul- da localidade de Mocambo.
até a cidade de Ibiajara, afloran rochas catacláticas,
migmatitos, granitos cataclásticos e filonitos (xistos
quartzosos e sericfticos) todas de idade arqueana.

Gomes (1980) e Perej.ra (1980), subdividirarn a unidade
mignatltica em metatexitos tonalíticos a granodioritos,
estronáticos (gnaises bandados) e em netatexitos estromáticos,
flebíticos e dobrados. Os primeiros, feuco a mesocráticos, con
freqüentes intercalaçóes de anfibolitos paleossonáticos e raros
dornlnios diatexlticos, distribuem- -sê, dominantenente, no
corredor entre o pé da Serra do Espinhaço e das Serras do
Carrapato e Atalho, desde o corrego das Crioulas, a horte, até
as proximidades da cidade de Macaúbâs, a sul. Os outros têm
leucossona leucocrático (granítico, apIÍtico e pegmatítico)
intercalado a paLeossoma nesocrático, raros domínios
anfibolíticos, corpos diatexíticos, granodioríticos e, no J"imite
napeado por esses autores, sao encontrados a leste das Serra do
Atalho e Carrapato.

Engl-obando a cidade de Boquira, numa

SW-NE, estao presentes plutonitos
granltica a quârtzo-rnonzon ftica de
(Gomesf 1980 e Pereira, 1980).

zona alongada em sentido
féIsicos de cornposiçáo

idade Protero- -arqueana

Ladeando as Serras do Espinhaço e do Carrapato e espalhadas em

Ìnorrotes al-inhados, esses mesmos autores, cartografaram uma

unidade representada por rochas da suíte de rrgreenstones beltsrr,
cujas litologias saol itabiritos, quartzo- micaxistos,
anfiboLitos, quartzitos finos e puros, nárnores, epidozitos,
talco-xistos e ca lcossi I icatadas e gnaisses subordinados.
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À cobertura pedimentar, (Shobbenhaus I L970) , ê conposta de
depósitos residuais de superffcie de erosáo e contêm seixos,
areias, cIásticos finos, crostas ferruginosas e manganesíferas
e, encontra-se na área estudada/ no váo formado pefa serra do
Carrapato. Caldeira et aI (1982), cartografaram extensões
maiores, dessa coberturaf a norte (Fig. 2).

Ao sul da Serra da Mangabeira, Shobbenhaus (797O) identificou
rochas efus j.vas ácidas e inter¡nediárias do Pré-cambriano médio,
pertencentes ao grupo Chapada Diarnantina; sao os riolitos
dacitos e traquitos. Essas rochas tên orientaçáo SE-NW el
Iocalnente, foram metanorfizadas e transfornadas en xistos e
quartzitos sericíticos, metatufitos e filonitos. Em algumas
zonas, essas rochas estao intercaLadas co¡n ¡neta-sed imentos finos
a nédios, brechas vulcânicas e aglomerados vufcanoc Iást i cos .

Nessa unidade estáo presentes igualrnente, quartzitos e xistos
com alunino-silicatos.

Marca o linite da zona de estudo dois grupos geológicos: santo
Onofre e Chapada Diarnantína, localizados, respect ivanente, na
parte ocidentaL e Oriental da área de pesquisa. Às duas
sequências sâo constituidas de ¡netassedirnentos do Pré-canbriano.

O grupo Chapada Diarnantina tem una sucessão de quartzitos
conglomeradosf filitos, calcários cristalinos e arenitos pouco
metamorfizados,

o grupo Santo Onofre é constituído de quartzito; quartzitos
rnuscovfticos; xistos quartzosos, rnuscovÍticos, sericlticos e

cloríticos; arenitos argiÌosos; filitos; níveis de quartzitos
ferruginosos e f il-itos grafitosos e ferruginosos.

Apesar da diversidade litologica, no espaço estudado, a

mineralogia é reLativamente hornogênea, tratando -se
principalnente de quartzo, plagiocì.ásios, feldspatos, biotita,
epidotos, rnuscovita êt localmente, anfibolÍos. Destaca-se/ no

entanto, uma diferenciação relacionada ao caráter l-euco ou
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mesocrático, que dáor relativamente, às rochas, caracteristicas
nais ou menos ácidas. É possivet acornpanhar, no Lirnite da área
estudada, uma certa concentração de litologias rnesocráticas na

margem esquerda do Rio Paramirirn. Enquanto, na nargen direita,
predorninam litologias leucocráticas e mais recortadas por veios
de quartzo.

II-2. REI,EVO

À área encontrada entre o vão interplanáItico da Serra do

Espinhaço Setentrional e a chapada Diamantina ocj.dental contém

dois nfveis topográficos, que forarn identificados por Mauro et
al (1982) como sendo duas superficies de erosão, postadas a 600

e a 5oon de altitude, de idades PIiocênica e Pleistocênica
superior, respectivarnente, que na figura 3, estão genericamente
representadas pelo Pediplano sertanej o .

A superfÍcie a 5oon, dè grande extensão no nordeste brasileiro,
foi denominada PedÍplano Sertanejo por Ab'sáber (1969 | 1972) , A

superflcie a 600n foi reconhecida por Barbosa et al (1975) (apud

Mauro et at L982) como os patamares que bordejam as grandes
estruturas dobradas e por Nunes et al (l-981-) como correspondente
aos topos dos patanares do Médio Rio de contas. PeIa formaf
distribuição espacial e aJ.titude, esses dois níveis erosivos
podem ser considerados corno fazendo parte da Superffcie velhas
(King, 1-956).

Ao nodelado de aplainanento estäo associadas formas de

interfLúvios tabulares e/ou convexosr con base côncava em

continuidade com o fundo do va].e, que to¡na¡n o aspecto de nichos
de dissol,uçao; pLanos Ievemente incl-inados (O a 22) e gJ-acis.

Nao há uma ruptura nítida entre o fundo do vale e a concavidade
da encosta. A ruptura é nltida na passagem da concavidade para a

ccr:vexidade da encosta. Essa ruptura é sublinhada pelo
aparecirnento, ora de concreções ferruginosas, ora por lajes
silicosas. Na nargem direita do Rio Paramirim são frequentes os
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nargem esquerda, dornina¡n pequenas

No fundo dos vaLes e sobre os topos dos relevos encontram -se,
frequentemente, zonas deprì.nidas e lagoas.

II-3- CLIUÀ, VEGETÀçÃO E ASPECTOA ÀTUAr8 DÀ ERO8ÃO E DÀ

DRENAGE}I.

O clina regional é sub-únido a seni-árido com mesoclirnas forte,
médio e fraco, corn precipitações entre 5oo e 12oonn anuais e
temperaturas nédias anuais de L9 a 24oc, A deficiência hídrica
dos solos é de l-OO a 500¡nn em um período que varia de 5 a 9

meses (Pereira e Freitasr L982).

A figura 4-a mostra que a pl-uviosidade média anual, en um

perfodo de 52 anosf para a localidade de Paramirim,
i¡nediata¡nente ao suI da área de estudof é de aproximadamente
70omn, e que, em apenas 7 anos a pluviosidade atingiu e/ou
uLtrapassou os ]-OOOmn anuais. Segundo Pereira e Freitas (LgB2),
apenas no período de novenbro a março registram-se chuvas
superiores a 60nnr havendo anos gue, mêsmo nesses meses, a

pluviosidade nao ultrapassa esse Iimite. Nos anos rnais chuvosos,
o índicê acima de 180nm nao é muito registrado, ocorrendo en
novenbro, dezembro e j ane iro .

À figura 4-b mostra, para a mesma localidade, um período de
deficiência hfdrica de 6 neses (naio a outubro) perfazendo un
total" de 404mn de deficiência. O perfodo de novembro e dezembro
é de reposiçáo de água no solo, sern ultrapassar o 1i¡nite da
capacidade máxina do armazenamento,

Ao clirna está ligada a vegetaçáo predominante de caatinga
(Estepe). Assim, na zonâ de estudo, estao representadas a

caatinga Arborea Aberta e Densa, a Caatinga Parque e os contatos
Caatinga-F loresta Estacional e Savana -Caat inga-Floresta
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Estacional. As caatingas eståo situadas no vão interpl-aná l-tico,
enquanto sobre as duas vertentes das serras, encontram-se os
contatos de vegetaçäo (Silva et al-f 1982).

À concentração das chuvas durante un so perfodo e o carácter
deciduo da vegetaçâo nåo favorecern a erosão em tençol. Os

rnateriais superficiais do solo, especialmente nas proxirnidades,
a sul da serra do Itapicuru, sofrem peguenos deslocamentos, e se
depositam, acompanhando os obstácuIos, nos locais onde a

vegetaçäo é mais aberta. Poucas e finas são as crostas
superficiais observadas nos solos -indício de que a erosáo
superficial é praticarnente nuIa.

Os rios são intermitentes e, en alguns lugares os sistenas de
drenagern estäo en curso de organizaçäo! pode-se observar algurnas
lagoas que se abrem para constituir as cabeceiras de drenagem.
Outras lagoas são observadas em depressóes fechadas ou abertas,
as quais ocupan posição de topo de interflúvios ou constituen
alargamentos anômalos dos vaLes, O padrâo da drenagem é

parafelo, com modificaçöes ern padrão dendrítico, onde os rios
tomam traçados sinuosos, deli¡nitando interflúvios convexos con
concavidades na base.
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CÀPÍTULO III

III- METODOI,OGIÀ DE PESQUIAA

os objetivos expressos na Íntrodução encerram dois nlveis de
estudo: o do comportamento dos soLos laterfticos frente às
condições pedobiocl imáticas atuais e a cartografia da

distribuiçáo espacial desses solos, nas diferentes feiçöes de

relevo, Para atingir esses objetivos a metodologia de trabalho
foi desenvolvida, de taI naneira, que possibilitasse a

conpatibi 1i zaçäo de diferentes escalas de trabalho: desde o

nÍveI rnicroscópico de caracterização das organizaçóes
pedoJ-dgicas, até o nível da cartografia das unidades pedo-
rnorfológicas.

o estudo do cornportamento dos solos realizou-se na escala da

toposseqüência; porén, foram ta¡nbén estudados perfis isolados.
os procedinentos al envolvidos foram e¡nbasados em descrições
morfológicas das organizaç-oes laterais e verticais dos solos, em

campo e èm laboratório. Paralelarnente, realizou-se análises
rnineralógicas aos Raios X (DRx) e anáIises quÍrnicas por
fl-uorescência de raios X (FRx) e por absorção atômica (AÀs) .

Micro-anáIises, quínica e morfológica, forarn processadas,
respect ivamente, ao analisador de dispersâo de energia multi-
canal e ao microscópio eletrônico.

o Íìapa, denoninado pedo-norfo 1ógico , e, realizado à escala de

1,:100.000, teve como base¿ levanta¡nentos de campo, interpretaçâo
de imagens de satélite, fotografias aéreas, rnapas geológicos e

topográficos e os dados obtidos com o estudo das organizaçôes
pedológicas, ern perfis e em toposseqüências .

A incl"usäo dos resultados interpretativos sobre o comportanento
dos solos no mapeamento, dinarnizou a informaçâo e perrnitiu a sua

subdivisâo em duas ordens de grandeza: unidades e sub-unidades.
Se por um lado, a inclusão dos resultados interpretativos
propiciou mudanças de orden estrutural, Por outro,
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possibilitaram estabeLecer una ponte entre as duas escalas de

trabaLho - microscópica e do napeamento - podendo indentificar-
se a relação entre distribuição dos solos e das diferentes
morfologias dos relevos.

Por questões operacionais, a escala de apresentaçáo do napa é de

1:25O.000.

III-1- I,EVANTÀ¡.{ENTO8 DE CÀ}IPO

Dois procedirnentos foram utilizados sobre o terreno! um

detalhado, sobre áreas testes, e outro, gera1, para

interpretaçåo da paisagern.

o procedirnento detalhado conpreendeu dois aspectos e atingiu
dois objetÍvos diferentes. De uma parte, forneceu a verdade de

terreno para os levantamentos de superficie utilizados nos

tratanentos das imagens nurnéricas; de outra, através do estudo
norf.ológico dos solos em perfis verticais e en toPosseqüências,
forneceu os dados necessários à compreensäo das diferentes
organizaç6es morfológicas dos solos.

os levantanentos de superflcie compreenderan:

- densidade de vegetaçäo;
- doninância das espécies vegetais;
- desmatanento seletivo;
- utilizaçáo dos solos i
- existência ou ausência de una camada de detritos vegetais

sobre a superflcie dos solos;
- tipo de rocha r'

- textura e cor do rnaterial pedológico ern superfície;
- forna do reLevo,

Às observações forarn feitas sobre áreas do terreno que apareciam
homogêneas sobre una dada conposiçäo colorj-da.
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Os solos foram estudados em trincheiras isoladas, trincheiras ern

toposseqüênc ias, cortes isolados ou en toposeqüências nas
nargens das estradas, dos quais, foram coletadas amostras para
posterior anáIises quinicas e texturais e anostras indeformadas
para posterior anáIises micro-norfo Ióg icas e rnicro-qu im icas . os
estudos en toposseqüências forarn realizados de duas rnaneiras:
- en trincheiras no topo, rneio e base da vertente;
- e tendo corno base a anáIise bidi¡nensionaL da cobertura

pedológica (Boulet et al, L982r.

Com esses procedimentos pôde-se:
-identificar as transformaçóes verticais
pedológicas;
-identificar as diferenciações Iaterais

pedoÌógicas à esca.Ia da toposseqüência.

das organi zaçðes

das organi zaçôes

O procedimento geral teve como objetivo conhecer:
-a distribuiçâo espacial dos solos, estudada de rnaneira

deta lhada ;
-as relaçöes entre solos, relevo e vegetaçáo.

Para esta parte do trabalho nao se linitou às observaçóes de
terreno. A interpretaçáo de fotografias aéreas e de imagens de

satélite e a anál-ise de cartas topográficas e geoldgicas
fornecerarn os primeiros elementos para estabelecer os 1i¡nites de

unidades cartográf icas.

r r r -2 - oBTENçÃO DE DÀDOs ÀNAI,íTTCOS DE I.,ABORÀTóRrO

Somente as anostras coletadas em toposseqüências forarn
analisadas em laboratório, Das quatro toposseqüências
amostradas, nen todas foram analisadas segundo os nesmos nétodos
ana I ft icos .

Numa fase iniciaf as nostras friáveis ou facilmente desagregadas
à mäo passara¡n por uma separaçáo granulométrica, enquanto as
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duras e também algunas friáveis, foran moldas. A separaçäo
granulométrica seguiu o Método da Pipeta de Robinson nodificado
(Carnargo et aJ., 1986). Às amostras noídas foran colocadas em

dispersão e pipetadas, extraindo-se a fração argil-a para
anáIises aos RX ou, tiveram seu po diretamente analisado por
esse mesmo nétodo, As nostras indefor¡nadas foran impregnadas com

resina, para seu endurecinento, e depois la¡ninadas para
posterior anáI ise.

rrr-2-1- ÀNAr,r{¡E8 POR TOPOSSEQUENCTÀ

rlr-2-1-1- TÀ¡T.ANDUA (TÀü) E CA8A DO VEL,fiO (CV)

Para as toposseqüências TA¡{ e CV os dados das análises quÍrnicas
globais e a difratometria de raios X dos horizontes
superficiais, que conpôem o conjunto movel, foram obtidos em

Marker et aI (1986) e em Friedrich et aI (l-987).

Os autores aci¡na utilizararn rnétodos anal-iticos diferentes para
as anostras dos horizontês friáveis e para os horizontes
endurecidos por oxi-hidroxido de ferro.

Äs a¡nostras friáveis foram processadas em hidrociclone para
separaçáo da fraçáo fina (<3Oun) e analisadas quirnica e

m inera logicamente , respect ivamente , por FRX e por DRX.

Das amostras endurecidas por ferro, separou-se o ¡naterial
detrltico do material cinèntante. que os autores consideraram
como plasma. Desse últino, extrafu-se (extraçao SoXLETH) sua

fase solúvel com Hcl a 2oZ e a 11OoC durante 24 horas, analisada
quirnicarnente ao AÀs. Esse tipo de extração disssolve o Fe, A1 e

Mn dos sesquióxidos e a fase cauLinÍtica, os autores aci¡na
testaran o método de extraçäo, realizando a análise qufmica e

mineratógica do resfduo e, verificaram que houve a dissoluçâo
total dos sesquióxidos e/ que pernaneceu um reslduo insolúvel de

caulinita.
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Àinda, para as toposseqüências TAM e CV, as anostras dos
horizontes endurecidos (fraçao <0¡002nn) foram anafisadas ao
DRX, passando pela seguinte preparaçäo3
- moagem da fase endurecida e posterior pipetagem da fração

<0,002mm;

- peneiramento da fase detritica ern nalha de 2mm e posterior
pipetagen da fraçáo <0,002mm;

- desagregaçäo manual, peneiranento en malha de 2mn e posterior
pipetagen da fraçâo <0,002mm, a depender da dureza do
material.

os nódul-os tiveram seu córtex ou halo e o seu núcleo anaLisados
en separado ao DRX.

Ll'2-L-2- VÀL,E DO PÀRÀMIRIM r'Àrt (VPÀ) E VALE DO Itq¡UU{IRIlif I'Brr

(vPB)

Das amostras, após peneiranento en nalha de 2nm, parte foram
mofdas e preparadas para as anáLises nineralógicas e qulmicas
por DRX e FRX e parte passara¡n por uma separaçäo granulométrica.

rr[.-2-2- ANÁr,rsE urcRouoRFoLcícrce, Ào MrcRoscópro ópTrco E

MrcRo-ANdrIsEs euíMrcA E MoRFor.ócIcA, Ào EDg E Ao lrrcRoscdplo
EI,EÎRôNICO

De todas as toposseqüências coletaran-se anostras indeformadas e

orientadas, que foran preparadas e laminadas para exane ao

nicroscópio óptíco. As descrições seguiram indicações de Brev/er
(Le64).

Das 1âminas, escoLheu-se aquelas que forneceram as melhores
informaçöes sobre os diferentes plasnas pedológicos e de
al-teraçáo para proceder-se às nicro-anáIises:
- anáLises qulmicas quantitativas ao analisador de dispersão de

energia multi-canaI (EDS "AN 10.000");
- análises quÍnicas seni-quantitat ivas sobre esse mesmo

anal isador ,.
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- análises norfologicas ao microscópio eletrônico de varredura
(MEV "Canbridge S 200rr e rrJeol - JMS-T33oA!|).

o resultado das micro-análises seni-quant itat ivas såo expressas
através de gráficos que nostran os picos referentes a cada

elemento. Para se caracterizar a mineralogia, a partir dessas
micro-aná1ises, procedeu-se à análise desses gráficos fazendo-
sê, prirneiro, uma cornparação entre gráficos obtidos sobre
amostras de caracterlsticas seneLhantes. Essa comparação nostrou
que os gráficos rnantinharn o nesmo padrâo; dessa rnaneira, pode-se

inferir visualrnente, pela altura dos picos, a relação Si/AI e

A1l Fe .

As anáIises, quínica global e nineralógíca, objetivaram nostrar
as variaçôes percentuaiE dos eLenentoE maíores e a variação da
ninerå1ogíâ sêgundo as diferenciaçöes verticais e Iaterais da
topossgqüênaia. A interpr€taçâo, em conjunto, da variaçao
v€rtical e lateÌal, da quínica e da nineralogia, alên dle
pernitir â caracterização dos nateriais pedológicos, ajualou a
entender o Eignif,icado das descontlnuidlades entre diferêntes
conjuntos de horizontes, o que trouxê subsÍalioE Para a
conpreensão das transfornaçõ€s dos plasnas.
As nicro-análiEes enÞasaran as infornaçõeB obtidaE com os d8ðos
micro-morfológicos (nicroscopia óptlca) e com as anál.ises
quínicas e nineralógicas globais, o que Pernitiu tazet, com nais
segurança, a identificação e noEtrar a evoluçåo e transfornaçáo
dos pedlo e aLtero-plasnas.

I I I.3. II.APEÀ.IIENTO

Um dos objetivos básicos do napeanento é fornecer a sintese dos

fatos estudados, colocando-os nuna dirnensåo espacial. Essa

di¡nensão espacial, permite, do ponto de vista da organizaçáo e

distrì-buiçáo dos fatos cartografados, fazer interpretaçóes
quanto a interrelações entre unidades cartográficas, o que

constitui um avanço para reconhêcer as sequências genéticas de

evotuçào dos fatos mapeados.

Neste sentido, o mapa, aIém de curnprir o seu objetivo básico,
forneceu algumas informações fundamentais dessa tese:
- as retações entre as unidades de mapeanento säo as evidências

para a interpretaçåo, de que uma dada unidade morfológica de

rel-evo, deriva de uma outra na qual a primeira está embutida;
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- as interpretaçóesr obtidas con os procedimentos de canpo e de

laboratório, que propiciaran a definição das unidades e sub-
unidades de mapeamento, forneceram as evidências de que a

cada morfologia de relevo, contida numa unidade de

mapeamento, acompanha una mudança de toposseqüência de soIo.

III-3-1- O USO DE II{ÀGENS ORBITÀIs, DO Tlf DO IJÀNDsÀT 5, NO

UAPEÀ¡4ENTO

O LANDSAT 5, é urn dos satéIites de uma série de outros lançados
pelos Estados Unidos desde a década de 70f para monitorar os

recursos naturais. Esse satéLite foi .Iançado em março de 1984 e
carrega a bordo os sensores MsS (MultisPectral Scanner system) e

o TM (Thematic Mapper) (Mais dados sobre o LANDSÀT consul"tar
schowengerdt (1983).

Na tabela 1 estão contidas as informações sobre os intervalos
espectrais das bandas e as resoluções espaciais, tanto para o

sensor MSs, quanto para o TM. Essa tabela mostra que o sensor TM

possui nelhor resolução espacial espectraL e radiornétrica do que

o MSS, indicando, assin, que os dados gerados pelo TM avançan as

possibilidades dos mapea¡nentos.

Thematic Mapper (TM)
Banda (un)

Mu It i e spectra I
Banda

Scanner (MSS)
(um)

1
2
3
4
5
6
7
ResoLução 3 0m (bds. \'5ì7J
espacial 120n(bd.6)
Niveis de
quantizaçáo 8 bits-2 56

níveis de
cinza

o , 45-O ,52
0/52-0,60
0r63-0,69
Q t76-0,9O
1,55-Lt75
l_0 | 45-L2,50
2 | O8-2 ,35

4
5
6
7

0, 5-0 , 6
o,6-0,7
o,'t-0,8
0,8-1,1

80m

6 bits-256 nives
de cinza

TÀBELÀ-I- nspecificaçöes dos gensores Tu e Mss do L,ANDSÀT
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Dois tipos de docunentos poden ser obtidos a partir dos dados do
satéIite: docu¡nentos fotográficos e docunentos nu¡néricos.

Os docunentos fotográficos sao constituldos de f ilrnes a escalas
variadas e podèm reproduzir as 7 bandas espectrais. Para uma

mesma cenaf existern pois, 7 filmes diferentes correspondentes
aos canais TML, TM2, TM3, TIr{4, TM5, TM6 e TM7.

Os documentos numéricos sao constituídos de bandas nagnéticas
com os valores radiornétricos de cada pÍxel nos 7 canais. Cada

uma compreende, pois, 256 quantidades de nlveis de cinza e 231 x
1.0 5 plxels.
Enquanto documento fotográfico, a imagen pode ser reproduzida à

escaLa pretendida pelas pesquisas. Dessa ¡naneira ela pode

representar una cena conpleta, ou nódulos desta cena. Isso
possibilita a obtenção de inforrnações de ordens de grandezas
diferentes, desde níveis taxonô¡nicos rnais el"evados aos menos

elevados.

Enquanto docunento digital,
arnpJ- iando assim as suas
produtos tratados, poden

visualmente.

eIa perrnite tratanentos nurnéricos,
possibilidades de irnformação, Os

ser reproduzidos e interpretados

A]ém dessas duas grandes vantagens, o satéIite orbitaJ., permite
a repetitividade da cena ern intervalos regulares de 16 en 16

dias. Desse modo, sao facilitados os estudos de séries
muÌtitemporais que possibilitan o controle da evolução ternporal-
e espacial dos fenômenos estudados.

Apesar dessas vantagens, colno o satéIite detecta a energia
e letrornagnética (refletida ou èmitida) do objeto, na superffcie,
no momento da observaçäo, problenas podem surgir quando da

locaçäo dos l-imites das unidades de napeanento: corre-se o risco
de englobar, nuna nesma unidade, fatos diferentes em

profundidade e iguais ern superfÍcie ou, de subdividir unidades
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de ¡nesma característica rnas de diferentes respostas espectrais
em superffcie.

Nesse sentido é que napeanentos tenáticos, usando-se irnagens de

satéJ-ite, devem ser desenvolvidos con ajuda de canpo, e, quando

possíveI, de outros documentos cartográficos.

Diante das vantagens oferecidas
pelo seu uso para desenvolver
adotou a sistemática, contida
unidades de foto- interpretaçäo.

pelas inagens orbitais, optou-se
esse napeanento. O mapa anexo

no ÀNEXO If para se chegar às

o nédio vale do rio Pararniri¡n é urna regiáo cuja paisagen encerra
caracterÍsticas especiais para a discriminação de unidades de

foto- interpretaçáo por imagens de satéIite' se por um lado,
algumas caracterfsticas serve¡n à discriminação inediata dessas

unidades superficiais, ao contrário, outras caracter í sticas ,

dificulta¡n essa discrirninação (Tab. 2). Assim, as

características favoráveis ¡nostradas na tabela 2, indica¡n que os

grandes conjuntos da paisagern sao facilmente mapeáveis, mas, a

delirnitaçäo de taxons dè ordem de grandeza rnenor é dificultada.

En funçáo d.essas caracter fst icas , não se priviLegiou unicanente
o uso das irnagens, Procurou-se conjugar toda a informação
advinda do seu tratanento nurnérico, con as irnforrnações obtidas
com os procedimentos de campo e de laboratório - descritos
anteriormente - con os dados dos napas geológicos e

topográficos. que cobrem a área de estudof e con os resultados
obtidos con a foto- interpretação sobre fotografias aéreas.

rIr-3-2- FOTO-TNTERPRETAçãO SOBRE FOTOGRÀFIÀS ÀÉREAs

Foi necessário ao mapeamento, o uso da fotografia aérea, para

fornecer dados quanto à drenagem e à forma dos vales. Essas

inforrnações foram necessárias para a nelhor definição dâs

unidades pedo-morfológicas e para estabelecer rnaís f iel'mente os
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seus Iirnites, os tratamentos efetuados sobre as imagens não

ressaltaram esses aspectos.

pacititan a discríninaçâo de unidades de foto-interpretação

dissinetria do vale

distribuição paralela dos grandes traços do relevo em relação

::-::::::-1:i:::::::--
Iocalização dos canpos de cuLtivos em fundos de vales e
sobre solos férteis

DifíauLtan a ctiscrininaçäo de unidades dle foto- interpretaçäo

caráter deciduo da vegetação

baixos dec I ives

horizonte superficial dos solos com textura senelhante

hornogeneidade das rochas

Tabela 2- caractêrísticas gerais öa paisagem do nédio vale do
Rio Parsnírin que facilitan ou não a dÍscrLnLnaçäo das unidades
de foto-interpretaçào.

Dessa forna, utilizou-se de fotografias aéreas' pancromáticas, à

escala de 1:6o,oo0 da Cruzeiro do Su1' tomadas em setembro de

1968.

Sobre as fotografias, foi possível rnapear corn precisão todos os

vales. como os rios estavan secos na data da tonada das fotos e

a escala nào permitiu a visualização dos talvegues, não foi
possfvel mapeá-Ios. No entanto, pela anáIise do arranjo espacial
dos vaJ.es, foi possível fazer interpretaçðes quanto aos padróes

de drenagen.

o resuftado do mapeamento forneceu:
- unidade de padrão paralelo,'
- unidade de padrão paralefo rnodificado;
- unidade de padrão dendrltico.
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ITI-3-3- USO DO8 DOCU¡.fENTO8 GEOLdCICOS E TOPOGRdFICOS NO

T.IåPEA.UENTO

o uso desses documentos . obj etivou:
- verificar a distribuição dos tipos litologicosf no val-e do Rio

Paramirirn, em relação à topograf ia,.
- plotar a rede de drenagem,.

- ajudar na obtenção dos Ii¡nites das unidades pedo-morfo lógicas .

os rnateriais disponíveis para a compilaçáo e sobreposição foram:
- folhas topográficas a 1:100.000, CONSELHO NACIONAL DE

GEOGRÀFIÀ, 1967;
- mapa geológico a 1:250.000, Caldeira et al¡ publicado a

1: 1. 000. 000, 1-982 ;

- mapa geológico a L:25o.OOOr Shobbenhaus, L97o;
- mapa geológico a 1:50.oOO, Perèira, 1980.

Na construçáo do mapa, noneado de I ito-topográf ico, a escala
adotada foi a de 1:100.0oo. Feita a cornpat ibi Ii zaçáo das
escalas, a sobreposição e compilação dos dados, observou-se
que:

- a topografia contribuiu na narcação dos Iimites de unidades
pedo-rnorfológicas .

- alguns contornos IitoJ-ógicos acompanhan o traçado das curvas
de nfvel que definirarn Linites de unidades;

- algunas litologias posicionam-se acima de dadas cotas;
- algumas IitoJ.ogias distribuem-se sobre mais de un nlvel_

topográfico;
- apesar da heterogeneidade da litologia (no nivel de

detalhamento dos docurnentos utilizados), eIa pouco contribuiu
na diferenciação de unidades de mapeamento, embora alguns
contornos geológicos compatibiLizen co¡n unidades pedo-
morfológicas.
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III-3-4. UNIDÀDES CARTOGRJAFICÀS

O resultado da interaçáo de todas as unidades de foto-
interpretaçåo, obtidas com os mapeanentos parciais, juntamente
com os dados detal-hados de campo e de laboratório, deram origem
às unidades cartográficas. Urfla unidade cartográfica foi
considerada co¡no una área "hornogênearr do ponto de vista de um

tema especffico.

Com esses dados chegou-se a seÍs unidades cartográficas:
- cobertura laterítica pouco transfornada;
- cobertura laterftica com transformação avançada;
- solos silicificados;
- planossolos r'

- solos conr pouca diferenciaÇao vertical e lateral;
- acumuÌaçóes detrfticas.



SEGUNDÀ PÀRTE

ESTUDO DAs COBERTURÀS PEDOIJóGICÀA NO UÉDIO VÀI,E DO RTO PÀRA}IIRII{
E DTATRTBUTçÃO E8PÀCIÀL DÀS UNIDADES PEDO-UORFOLóGICAS
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GENERAIJIDADES

Essa parte trata do estudo rnorfológico, químico e rnineralógico
das toposseqüênc ias; tece comentários interpretativos e descreve
os siste¡nas de transfornação pedológica.

Adota-se nesse trabalho una terninologia que acompanha, em

parte, aguela definida por chatelin e Martin (L972).
Conjunto: corresponde a uma camada pedológica, que pode ser

subdividida ern horizontes, sendo considerado como tal quando
possui uma ou nais características que mantêm a unidade entre
os diversos horizontes a ele pertencentes.

O conjunto é rnóvel quando apresenta características de
friabi I idade , isto ê, os indivfduos visÍveis
macroscopicamente, que participan do conjunto, são soltos,
sem coesão ou cinentação.

O conjunto foi denominado de endurecialo quando os indivíduos
apresentam coesão ou cirnentação que lhe dão características
de dureza e, que pâra a sua fragrnentação necessita¡n de una
forte pressão con as mãos ou se quebram com a ajuda do
rnartelo; quando apresentando un horizonte endurecido
continuor foi chamado de couraça ferruginosa ou silcrete, se
pertinente.

Horizonte: trata-se de uma camada pedológica de características
¡nais ou menos honogêneas a niveL rnacroscópico,

Voluner é uma unidade tridimensional que se diferencía do fundo
no qual eÌe está inserido. Pode ir de mj.lirnétrico a

centirnétrico.
Nódul,os: são consideradas, ind i scr i¡¡inadamente , as unidades

tridinensionais sen e co¡n diferenciação interna (núcteo e

córtex ) .

Argilificação: refere-se ao ganho do perfil ern plasmas ricos em

argila nineralógica.
Silicificação: refêre-se ao ganho do perfil em pJ.asmas ricos en

silica secundária.
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CÀPíTUI,O IV

IV. COBERTURÀ IJÀTERíTICÀ

A cobertura laterítica foi estudada sobre cortes de estradas e,

em trincheiras que fornan topossequências. Foram tanbén

estudados perfis d.e solos laterÍticos en trincheiras isoLadas. o

estudo de campo mostrou que en função do perfil das encostas, a

variação lateral dessa cobertura pode ser mais, ou menos

acentuada. Assim, a descrição abaixo, apresenta duas

toposseqüências que nostran respect ivarnente variação lateral
pequena e acentuada.

rv-1- ToPOssEQÜÊ¡¡CrA ÎAI.ÍÀNDUÁ

A toposseqüência situa-se
nargem da estrada que

Ibipitanga, distando,
Iocalidade.

a sudeste do vale do nio Pararnirim, na

tiga as locaLidades de Mocambo e

aproxinadanente, 15Kn da Primeira

o relevo l-ocal é constitufdo por lonbadas de vertentes convexas.

A figura 5A represênta a vertente onde se localiza a

toposseqüência. É urna vertente convexa com uma pequena

concavidade na base, sobre a qual foram escavadas 2 trincheiras
( perfis 2 e 3) e real,izada uma sondagem no topo (perfil l-) .

Para jusante, descreveram-se dois perfis, aproveitando-se um

sulco de erosão locaLizado a partir da baixa vertente. A

ausência de tradagens intermediárias èntre os pontos de

prospecção não permitiu o estabe Iec inento I com precisão dos

linites laterais dos diferentes horizontes pedológicos.
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IV-1-1- DESCRIçÃO MÀCROsCóPICA

IV-1-1-1- PERFIIJ 1

Do topo para a base observou-se (Fig. 5A e 6):
conjunto nóveI
0-250 cm: bruno-avermelhado escuro (5YR) | arenoso. Para a base

do conjunto foran observädos nódulos ferruginosos
endurec idos .

conjunto fêrruginoso endlurecidlo
250-475 cmr , que apresenta nóduÌos e

ambos ferruginosos e, seixos de

diâmetros variados;

fragrnentos arredondados,
quartzo e quartzito de

conjunto al€ alteração
>475cm do migmatito de cornposição granodiorÍtica;

IV-1-1-2- PERFII., 2

Do topo para a base descreveu-sè:
conjunto nóve1
0-200 cm: Horizonte bruno-avernelhådo escuro (5YR), areno

argiloso, estrutura naciça, pouco coerente, porosidade
intergranular forte. Estão presentes, esparsos, no horizonte,
nóduÌos e concreções ferruginosas de 3 a 5 mm. os nóduLos
maiores são bruno-avermel-hados e os menores são brunos. As

concreções apresentan ao redor do núcleo bruno-avermelhado um

córtex bruno, compacto, de espessura de 0f 5nm.
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conjunto ferrugínoso endureaido ( couraça )

200-228 cm: Transição progressiva por aunento dos nódulos.
Horizonte nodular com fração fina pouco abundante, rnais
arenosa do que acina, nas pernanecend.o areno-argilosa; poroso.
A coesão do horizonte é muito fraca e os nódulos são soLt,os,
os nódul-os são naiores (0,3 a 2 crn) ) e de forma arredondada ou
namelonar. Eles poden ser vermelhos honogêneos ou bifásicos,
verrnelhos e bruno-anare lados e nitidanente complexos cotn
justaposição de volumes vermelhos, bruno-amarelados ou brunos,
Efes apresentam geralmente un córtex fino, cornpacto, bruno.

22A-273 cm: Horizont€ con blocos bruno-âverneLhados. Linite
abrupto, colunar sobre 5 a 10 ch, con festões superiores
arredondados e festóes inferiores en forna de cunha (Iimite
colunar) (Fig, 5A), Esse horizonte é constituído de blocos
duros diflceis de quebrar com a mão, en forma de prismas
alongados verticalnente de 5 X 10 cm, e com alguns que atingern
20 cm. Esses blocos são bruno-avermelhados (sYR) com una
periferia de cor nitidanente diferente, anarela cfara ou bruna
clara, espessa de 1 a 5 nn. O contraste é forte e a transição
é rápida com a fase bruno-averme lhada do interior do bloco.
Essa mesna periferia apresenta uma gradação de cor, do ocre
claro ao bege em direção ao exterior. Esse tipo de
diferenciação periféricaa será denoninado de halo. O ínterior
dos bl-ocos bruno-avermelhados endurecidos apresentam domínios
esbranquiçados, igualrnente endurecidos, centirnétricos ou

nenores, de cor ocre clara e, nódulos ferruginosos,
niLimétricos a centinétricos r análogos àqueles do horizonte
sobre-jacente. A fase bruno-averne lhada apresenta una
porosidade tubular ou alveolar fracarnente desenvoLvida. Essês

blocos constituern a fase dorninante do horizonte, rnas, eles
estão inclufdos e¡n um matèriâI bruno-avernelhado, mãis claro,
pouco coerenter areno-argiloso, poroso.
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273-323 cn: Horizonte de cor anârelada. Transição progressiva, O

material- gue compõe o horizonte é semelhante ao bruno-
avermelhado, do horízonte sobrejacente que torna-se mais
contínuo, rnaciço, duro, co¡n porosidade tubular fraca e é
percorrido por finas fendas, sobretudo verticais. ceneraliza
progress ivamente I do topo em direção à base do horizonte, una
fase a¡narelada como aquela observada no halo, descrito acima.
Es Essa fase chega a constituir domÍnios que iso
interior, volumes da fase bruno-averne lhada . En direção a base
os volurnes esbranquiçados, endurecidos aumentan em tarnanho e

núnero .

323-380 cn: Horizonte de cor esbranquiçada. A fase esbranquiçada
endurecida aunenta até invadir o horizonte, isolando volumes
centimétricos de ¡naterial bruno-avernelhado, do rnaterial
anarelado, assirn como nódulos ferruginosos nilirnétricos a

centimétricos. Essa fase esbranquiçada é rnenos dura e mais
porosa que a fase bruno-averne lhada . E¡n todos os horizontes
sobre-jacentes observa-se seixos de quartzof milimétricos a

centirnétricos, arredondados e com vértices arredondados,
dispersos e pouco abundantes. Na base desse horizonte esses
seixos aunentam.

conjunto (le alterâção
380-398 cm: Horizontê com cascalho. Contraste forte e transição

abrupta narcam a passagem do horizonte superior para esse. Os

volumes bruno-aver¡ne thados e anarelados e os nódulos
desaparecern, Os seixos de quartzo aunentam cons iderave Imente,
constituindo mais da metade do horizonte. A fração fina é

nitida¡nente mais clara do que aquela que deno¡ninamos fase
esbranquiçada. Essa é argilosa e contém minerais alteráveis
¡nuito abundantes, principalnente feldspatos ¡nais ou nenos
al-terados. EIa apresenta manchas ocres, esverdeadas e pretas.
A porosidade vislvel é fraca, a coesão é ¡nédia.
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380 cn+3 Horizonte d€ alteração de nignatito de composição
granodioritica. A argila de alteração é branca con nanchas
ocresf vermelhas, esverdeadas e pretas. À estrutura é maciça e
a porosidade é fraca. os seixos desaparecem. Existem
volumes con estrutura petrográfica conservada.

sÍNTESE

Esse soLo, parece, inicialnente muito cornpÌexo. ELe apresenta na

sua parte superior um conjunto nóvel avermelhado, que comporta
alguns nódulos ferruginosos. Na base desse conjunto existe um

horizonte nodular que contérn nóduLos compLexos, que evocam mais,
reliquias de uma couraça do que nódulos fornados no fundo
rnatricial adjacente. Esse fundo natriciaL é hornogêneo e não

apresenta nenhun traço de ferruginização.

Mais abaixo aparece um conjunto de horizontes caracterizados
pela presença de três fases principais:
1- uma fase bruno-averrne lhada, muito endurecida, homogênea, onde

o endurecirnento parece ser nuito forte para ser devido a

ligeira ferruginização observada. De outra maneira, quando se

observa u¡n endurecimento pelo ferro, eIe se acompanha,
geralmente, por uma diferenciação ferruginosa que cria uma

heterogeneidade de cor,'
2- una fase amarelada, tarnbérn endurecida, hornogênea.

3- una fase esbranquiçada, igualmente endurecida, Ìnas menos que

a fase bruno-avermelhada.
Quanto ao exposto perguntâ-se¡ qual é o agente desse
endurecimento. À hipótese rnais plauslvel é que se trata de uma

siticificação, o que se verificará em seguida. Essas três fases
contém igualmente nódulos ferrugínosos pouco abundantes.

Un nlvel rico em seixos separa os conjuntos sobre-jacentes de un

material de alteração argiloso, rico em rninerais primários
al-teráveis,
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Observa-se pois dois grandes tipos
ferruginosa, manifestada pelos nódulos
onde se pressente que eLa corresponde a

de diferenciações, una
ferruginosos e una outra,
urna silicificação.

Em nenhun lugar as organizações ferruginosas são contínuas. Elas
aparecem sempre como se¡n relação com o fundo matriciaL
adjacente. Por isso, é-se levado a considerar, que etas¡ podem
ser relÍquias dê urna diferenciação ferruginosa passada,
provavelmente una courâça.

Por outro lado, a silicificação atinge un fundo matricial
sinples, que poderia ser aquele de un horizonte bruno-
avermelhado comun/ o qual ela endurece. Essa silicificação
aunenta do topo para a base no segundo conjunto comf
provavelmente, uma deferrugini zação da fase bruno-avermelhada,
e1a própria já provavelnente, Iigeirarnente silicificada e, que
passa à fase esbranquiçada.

Pode-se lá pressentir una certa cronologia na evolução desse
perfil, inicialmente, formação dè uma cobertura encouraçada,
depois, destruição parcial- desta e, enfin, uma silicificação
provável, a qual não se pode pensar que não seja atual.

VARIAçÃO r.¡ATERÀrr DO pERFrrJ 2 påRÀ 3

Conjunto nóvel !

variação de croma do fundo do conjunto nóveI, que passa de 5yR
para 7,5YR;

Conjunto ferruginoso endurecido (couraça) :

o rnaterial bruno-averne thado e o amarelado, endurecido, para
jusante, tende a desaparecer, sucede-Ìhe uma fase
ferruginosa, contfnua, nuito dura, composta de nódulos,
bandas ferruginosas e restos de material bruno-avernelhado
endurecido.

Conjunto de alteraçôo
sern variação lateral.
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IV-1-1-3- PERFIL 3

Conjunto rnóveI
O-140 cm: Horizonte vernêlbo-anarelo (7/5YR), areno-argiloso,

estrutura maciç4, pouco coerente. Porosidade intergranular
forte. Esparsos no naterial fino estão presentes nódulos e

concreções de 2 a snm. Os nódulos são de cor vermel-ha escura.
As concreções tên núcLeo vermelho escuro e córtex vermelho-
brunado ,

Conjunto ferruginoso €ndureêido (couraça)
140-165 cn! Transição progressiva por aumento da quantidade de

nódu1os, fiorizonte nodul.ar con fração fina de cor vermelho-
amarelada, un pouco nais arenosa que acima, mas, ainda areno-
argilosar' porosa. Essa fração fina, pouco abundante e de
coesão fraca enbala os nódulos que estão soltos no

seu interior. Os nódulos são semelhantès aos
encontrados no horizonte nodular do perfil z.
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165-205 cm3 Horizonte nodular em fundo fracamente endurecido.
Horizonte nodular en fundo fracarnente endurecido. Linite
abrupto, colunar, cujos festðes atingern de 5 a l-ocn. Esse

li¡nite assenelha-se ao do horizonte a 228-275cm, do perfil z

(figura 5A). Horizonte constituÍdo por duas fases. U¡na fase é

ferruginosa, endurecida, descontínua, composta por nóduIos e

a outra é fracanente endurecida, composta por urn material
fino, bruno-avermelhado cl-aro, areno-argiloso, poroso. Às

duas fases se interpenetra¡n e apresentam um arranjo complexo.
os nódulos tên diânetro nédio de 4cm e forma arredondada,
mamelonar ou alongada hor i zonta Inente . Esses nódulos poden

ser vermethos homogêneos ou bifásicos, verrnelhos e bruno-
amarel-ados, ou complexos com justaposição de voLunes

verrnelhos, bruno-amare lados ou brunos sem ou corn córtex fl-no,
compacto, bruno. Na periferia desses nódulos ora pode-se
observar aquela diferenciação periférica que foi denorninada

de halo. Esse halo é interpenetrado por u¡n material fino. o

rèsultado é a fornação de um li¡nite abrupto, interdigitado,
de tal maneira que o naterial fino resta-se corno ilhas dentro
do hal"o. As vezes, o material desses hal-os se generaliza e

constitui volumes distribuidos de maneira complexa, dentro do

¡naterial fino bruno-avermelhado claro.

205-293 cm: couraça ferruginosa. Transição progressiva por
dirninuição do rnaterial fino e por aumento da fase
ferruginosa, endurecida. Nesse horizonte essa fase
ferruginosa é cornposta por:
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NóduIos ferruginosos arredondados, rnamel-onares e alongados,
muito duros. os nódulos arredondados e mameLonares são
homogêneos ou bifásicos, vernelhos, brunos, vermelho-
amarelados e bruno-anarelados com córtex bruno de diâmetro
nédio de 2,scm. Os nódulos alongados, hori z ontafmente , podem

ser achatados ou não. Os nódulos arredondados são de cor
bruna, hornogêneos ou de cores bruna e bruno-amare lada,
bífásicos , rnaciços e de tamanho médio de 2cm e expêssura
nédia de 0,scm. Os nódulos alongadossão compostos por um

agLomerado de nódulos, firmemente Iigados ums aos outros. os
nódulos que os cornpôern são vermelhos, homogêneos ou vermelhos
e bruno-amare lados, bifásicos ou ainda brunos, homogêneos de

tamanho aproxirnado de 4 cn.
Material þruno-averme lhado (5YR), endurecido, que forna

volumes arredondados que apresentan uma diferenciação
periférica, anarela clara ou bruna c1ara. Esse material ê

senelhante ao descrito no horizonte a 228-273cn do perfil 2.

Essa fase ferruginosa é muito dura, quebrando-se somente con o

martelo. Eta constitui uma fase contÍnua, cujos conponentes são
firmemente Iigados entre si por fases ferruginosas, rnaciças de

cor bruna e expessura nédia de 0,5cm. Essa fase contínua
dístribui de rnaneira sub-hori zontal- izada , anastomosada. E1a ê

interpenetrada pelo naterial fino bruno-avernel-hado c1aro,
areno-argiloso (já descrito no horizonte sobre-jacente) .

A figura 58 mostra a diferenciação dentro da fase ferruginosa. A

fase ferruginosa rnaciça de cor bruna faz contato com o materiaL
bruno-averne lhado e com os nódulos. com o rnaterial bruno-
avermelhado endurecido, o 1i¡nite é abrupto. com o nódulo a

transição é gradual por perda da cor bruna; desse rnodo, essa

fase ferruginosa rnaciça de cor bruna, parece constituir um

córtex para o nódu1o. o material bruno-avermêLhado endurecido
tem contato abrupto com os nódulos e ocupa as reentrâncias da

sua superfície (Fig.58) .
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Na periferia dessa fâse ferruginosa contínua é possível
verificar a diferenciação periférica ern forma de haLo. No seu
interior, atravessando tanto os nódulos cono o material bruno-
averrnelhado, identificarn-se os domlnios esbranquiçados
endurecidos, igual-mente encontrados no perfil 2, e dominios
amarelados (Fiq. 58) de ¡nesmo aspecto que o material do haLo.

o material fino, bruno-aver¡ne Lhado claro, muito restrito,
acornpanha a distribuição sub-hor iz onta I i zada da fase ferruginosa
e pode conter no seu interior rellquias dessa úLti¡na.

293-421, cm: Horizonte de cor esbranquiçada. Transição
progressiva por desaparecimento do material fino bruno-
avermelhado claro, e do ¡nateriaL bruno-averne lhado endurecido
e pela generalização da fase esbranquiçada endurecida. Ela
isola nódulos ferruginosos nil-irnétricos a centimétricos. Corno

no perfiL 2, nesse nível, os seixos de quartzo aumentan em

quant idade .

conjunto cl€ alteração
42L-456 cmr ¡Iorizonte con cascaLho. contraste forte, transição

abrupta. os nódulos desaparecem e, como no perf iJ- 2, os
sej.xos aunentan cheqando a constituir mais da metade do

horizonte, A fração fina é esbranquiçada, clara, manchada ern

cores ocre, esverdeada e pretar' argilosa e contém minerais
alteráveis, principalmente feLdspatos nais ou menos

alterados. A porosidade visfvel é fraca, a coesão é nédia. A

fração fina é tambên senelhante à do perfil 2 (380-398cm) .

456-511 cn+: Ïorizonte de alteração de nigmatito de cornposição
granodiorítica. A alteração é argilosa. A cor dessa argila é

branca porén nanchada nas cores ocre, vermelha, esverdeada e

preta. o horizonte é maciça de porosidade fraca. os seixos
desaparecem. Existem volunes com estrutura petrográfica
conservada. Essa alteração é senelhante a do perfil 2.
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8fNTE8 E

o perfil 3 comporta os mesnos conjuntos que aparecem no perfil
2, apesar de diferenças marcantes no conjunto endurecido:
- Um conjunto nóvel areno-argiloso com nódulos dispersos.
- Um conjunto ferruginoso èndurecido, que coneça' no topo, por
um horizonte nodular, ao qual, se sucede de ¡naneira abrupta, com

un l-imite colunar, dois horizontes:
* um b.orizonte com nóduÌos ferruginosos embalados numa fração

fina rnóveI, areno-argiLosa, bruno-avermelhada clara'
* Um horizonte nitidamente mais ferruginizado e endurecido

constitufdo de nódulos cimentados entre si por fase
ferruginosa maciça. Esse horizonte comporta tanbém volumes de

rnaterj-a1 bruno-averme lhado endurecido, análogo aos observados

no horizonte 228-273cm do perfil 2, que são nenos abundantes.
A fase ferruginosa domina largarnente. Ernf in, os domÍnios
esbranguiçados endurecidos estão tambén presentes' Eles
atravessam os volunes bruno-avermelhados como ta¡nbém os

nódulos. Eles são pois posteriores aos dois. A fase rnóvel é

anáIoga aquela do horizonte nodular.
- Um conjunto de alteração pouco diferente daquele do perfiÌ 2.

En conclusão, o perfil 3 apresenta una ferruginização muito ¡naÍs

importante que aquela de perfil 2, o que evoca muito mais uma

couraça desmantelada.

vÀRrÀçÃo LÀTERÀI, DO PERFTL 3 PARÀ 4

conjunto nóvêl
para a base da encosta, o aonjunto nóvel é truncado; ao nesmo

tempo, aflora o horizonte nodlular que se enrj.quece com um

esqueleto grosseiro (fragmentos de quartzo) e, passa a ter uITr

fundo argilo-arenoso (perf il- 4) '
conjunto ferruginoso enalurecido couraça

para jusante desaparece o material bruno-averne lhado
endurecido, assin co¡no a fase ferruginosa contínua (couraça) ;
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* a couraça torna-se descontínua, sucede-Ihe un horizonte
nodular dentro de un naterial de cor heterogênea,

- conjunto dê alteração
* sern variação laterâ1.
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IV-1-1-{. PERFIIJ ¡I

O-90 cm: Horizonte bruno-avernelhado escuro (sYR), argilo-
arenoso de estrutura maciça que se quebra en blocos e
apresenta muito nódulos e seixos de quartzo. Os nódulos têm
diåmetro médio de O,scnf são ferruginosos, porosos,
fraturados, homogêneos de cores bruna, vernelha ou verrnel"ho-
anarela ou, podem apresentâr diferenciações - um núcleo
a¡narelado, duro e um córtex bruno escuro, espesso de O¡4mn ou
un núcLeo bruno e un córtex bruno-aver¡nelhado escuro,
friáveJ-, argi Io-ferrug inoso- ou podern ser conpletanente,
friáveis, arg i Ìo-ferruginosos de cor bruno-avermelhada
escura. Todos esses nóduIos poden apresentar diferenciação
periférica na for¡na de halo.

90-160 cm: Trans.ição gradual por aumento da quantidade de

nódulos. Horizonte nodulär cuja fração fina é argilo-arenosa
de cor heterogênea, bruno-averme thada escura (5YR). verrnetha,
amarela e esbranquiçada. Os volumes de cores diferentes se
interpenetram e apresentam uma configuração anastomosada. Os

nódulos têm diânetro entre Lnn a 2cn.

l-60-23o cÍ13 Transição progressiva por dirninuição da quantidade
dos nódulos e clareanento da fração fina. Horizonte nodutar,
com fração fina esbranquiçada, argiLo-arenosa, com in(rrneras
manchas pretas, rnanganes I feras. os nódu1os são ¡naiores e têm
diânetro médio de 2cn. Eles são semelhantes aos subjacentes
ou apresentam núcIeo manganesífero e córtex ferruginoso de
cor bruna. Na periferia dos nóduIos verifica-se uma fina
peLícuLa argilosa de 1i¡nite abrupto com o material fino
adj acente .

23O cm+: Horizonte de alteração do nigmatito de composição
granodiorltica.
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Esse solo apresenta ern supêrffcie urn horizonte argilo-arenoso de
cor hornogênea bruno-averne lhada escura que contêÍr nódulos
ferruginosos e nódulos friáveis, argilo- ferruginosos; no meio,
urn outro horizonte, francanente nodular, com fração fina de cor
heterogênea e abaixo, urn horizonte esbranquiçado argilo-arenoso
com manchas rnanganesiferas e nódulos ferruginosos¿ francahente
hidrornórfico.

Dois tipos de diferenciações são portanto encontradasf uma

ferruginosa e outra argilosa.

Do perfil 3 ao 4 a textura dos rnateriais passou de areno-
argilosa para argilo-arenosa e a fase ferruginosa contínua
desapareceu, sucedendo-lhe nódulos de diâ¡netros menores que nos
perfis precedentes. Em todo o perfil 4 observou-se a existência
de nódulos com núcleo de cor bruna e córtex arg i lo-ferruginoso
ou nódul-os totalmente arg i J.o- ferruginosos , Diante disso
pergunta-se qual a origern dessa fase argiJ.osa? À hipótese nais
plausivel é que essa argila venha da transformação da couraça.

rv-1-2- DESCRTçÃO r.f TCROUORFOLóGr CA

rv-1-2-1- PERArr, 2

zfo cm (transição conjunto nóvel/horlzonte nodular) : Dois
dornínios são observados: un donínio que chamar-se-á de bruno-
amarelado (2) e un outro que denominar-se-á de nodular.

O domÍnio bruno-amarelado é porf iro-esqué I ico, pouco poroso e

composto por um plasma homogêneo, caol inftico/ goethit ico,

(2)- Quanðo a cor não for seguidla pelo indice (IJN) significa uma
observação em luz normal. se eIâ for seguida por (IJP) renete-se
a ur¡a observação en Luz polarlzada.
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cono verenos nais adiantef opaco. Esse plasma embala um

esqueleto quartzosor nas pode conter um ou outro nicroclínio
e plagioclásio. Os quartzos as vezes são ferruginizados e

muito fraturados. EIes têm diâ¡netros heterogêneos (0,5 a

3nn) , dos quais, predominan os diâmetros menores.
Contraste forte e transição abrupta entre o do¡nínio bruno-

amarelado e os nódu]-os do domfnio nodular. Os nódulos são
nanelonares e observa-se quartzo a cavalo sobre esse limite.
O fundo matriciaL é por f iro-esqué1íco, pouco poroso, e contém
un plasrna goethitico, co¡n traços de caolinita, cono consta da
anál-ise mineralógica ¡nais a frente, vernelhos ou bruno
escuros. O esqueleto é quartzoso e o diânetro é semelhante
aquele do fundo matricial adjacente.

228-273 cm: Conjunto ferruginoso endurecido - Horizonte con
blocos bruno-avernelhadlog . Observan-se dois doninios! u¡n que
constitui dom ln ios circulares bruno- averne Ìhados
centimétricos (0r5 a 3,scm) que denominar-se-á de volumes
arredondados bruno-averne lhados, e outro, que constitui
domÍnios aLongados, milimétricos a centinétricos (O,5mn a lcn
de largura) , bege claro, que denominar-se-á volurnes alongados
bege claro.

os volumes arredondados são constituidos por un fundo matricial
porf iro-esquél ico, pouco poroso nas, que pode apresentar
alguns vazios ¡namelonares. EIes são conpostos por urn plasma
bruno-avermelhado I opaco. Esse plasrna embal-a um esqueleto
quartzoso que pode conter alguns pÌagioclásios, de diâ¡netro
variável de 3nm a 0f5mn. os quartzos naiores são corroldos e

fraturados fornando uma rede ortogonal f nuito fina. En

direção à periferia desses dornfnios una nftida diferenciação
é observada. Essa diferenciação apresenta-se de forna
gradual, por nudanças na cor do plasrna, que vai do bruno-
amarel-ado ao bege (Fiq. 7A). Nessa diferenciação periférica é
possÍvel identificar pequenos domfnios (diânetro <0,5cm), de

mesma natureza que os volunes arredondados bruno-avernelhados
e o leve aunento da porosidade (canais e vazios matnelonares.
Mais para a periferia dessa diferenciação os pequenos
dornínios desaparecem.
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No interior desses voLunes diferencia-se nódulos arredondados,
de cor ¡nais escura do que o plasrna em torno, nas de esqueleto
e porosidade se¡nelhante aos dos volumes arredondados.

NÕs volumes arredondados são observados ferrãs, isotrópicos,
assocj-ados aos grãos do esqueÌeto e às frat.uras dentro do
fundo matricial. Essas fraturas desenbocan nos canais e

vazios presentes na diferenciação periférica dos volumes
arredondados. Nesses canais estão presentes argilãs de cor
bruna-anarelada, de extinção em pequenos domlnios ondulados.
Esses cutãs te¡n lj-mite nuito difuso cotn os plasmâs adjacentes
e, pode-se perceber que a extinção em dornfnios ondulados pode
ocorrer dentro do plasrna adjacente.

Os volunes alongados bege claro atravessam discordantemente os
voLumes arredondados bruno-averme thados e a sua diferenciação
periférica (Fi9. 7A). O limite entre os dois é abrupto:
diminui o diânêtro dos grãos do esqueleto e muda rapidamente
a cor do plasna. Esses volurÏres alongados tê¡n fundo rnatricial
porf iro-esqué I ico, pouco porosof embora apresente algurnas
fraturas, O plasna é opaco, bege claro. Em grande au¡nento é
posslvel identificar pequenos do¡ninios anisotrópicos nesse
pLasna. O esqueleto é quartzoso podendo apresentar aLguns
plagioclásios. O seu diânetro varia de 2nm a grãos
micrométricos. No interior desses dominios encontram-se ilhas
de plasma bege, anisotrópico.

273-323 cm| Conjunto ferruginoso endurecido - Horizonte de cor
E!¡êrelada. Nesse horizonte desaparecem todos os volumes
arredondados e generaLisa-se un fundo natricial rnuito pouco
poroso, porf iro-esqué I ico cujo plasna é bruno-amarelado,
opaco, e cujo esqueleto quartzoso tem localnente diârnetros
menores que 0,snn (Fig. 7B) .

Sobre esse fundo matricial distribui-se uma rede irregular,
sinuosa de plasma bruno-averrne lhado. EIe tanbéÍr engLoba
nódul-os ferrugínosos. O Íraterial desses nódulos é senelhante
aos dos volunes arredondados bruno-avêrrne thados e, apresentam
igualnente a mesma diferenciação periférica (FiS. 7c')

observada naquelês.
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Atravessa esse fundo natricial bruno-amare l-ado volumes afongados
bege claro. En um corte, a partir desse fundo matríciaL em

direção a un volume alongado bege claro, existe una
diferenciação, rêpresentada por una gradação de cor do bruno-
âmarel-ado ao bege cl,aro. Atravessa esse conjunto argilãs que
acompanham a cor do fundo rnatricial que eles atravessam.
Sobre o fundo natricial- bege claro esses argiLãs se
desorganizan (Fig. 7D).

323-380 cm: ConJunto ferruglnoEo enalurecido - Horizonte de cor
esbranquiçada. o fundo natricial bege claro generaliza-se
enquanto o fundo matricial bruno-amarelado restringe-se a

domfnios isolados ou ao entorno dos nódulos, A rede irregular
sinuosa de plasma bruno-averne Ihado tanbên desaparece. Os

nódulos aumentan en quantidade e diâmetro (3mm a zcn) .

Os nódulos têm fundo natricíaI porf iro-esqué I ico, pouco poroso,
As vezes ê1es são homogêneos, com fundo matricial bruno-
aver¡nelhado; outras vezes, eles tên un grande núcleo com

fundo matricial- bruno-avermelhado e un córtex, descontínuo,
co¡n fundo natricial bruno. outros nódulos são bifásicos com

fundo natricial bruno-averrne lhado e bruno-anarefado, Esses
nódulos poden apresentar grandes zonas alongadas, rnuito ricas
êm plasma de cor bruno-ocre (LP), de extinção ondul-ante que
são irnterrompidas na periferia do nódulo.

Em torno dos nódulos é encontrada a nesna diferenciação, que vai
do fundo rnatriciaL bruno-anarelado ao fundo ¡natricial begè
claro.

Atravessa o conjunto (fundo matricial bege cl-aro e fundo
matricial bruno-amare lado ) un fundo natricial bege, pouco
poroso, que contém plasma densof anisotrópico de extinção
estriada a ondulante con esqueleto muito fino (<0,05mm) ou
sem esquefeto.

Esse fundo matricial isola ilhas do bege claro; a distribuição
dos dois compõe uma rede anastonosada (Fig. 7E). Quando esse
fundo argiloso atravessa o fundo natricial bruno-amarelado,
os argilãs afetos a esse últirno são desorganizados,
apresentando um Iimite interdigitado (Fig. 7E).
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380-398 cm: Conjunto de alteração - Horizonte con cascalho.
Nesse nfvel não se identificam maj-s as organizaçöes
observadas precedentenente. O horizonte é composto por duas
fases. As duas são constituldas por um fundo rnatricial
porf iro-esquélico, que se distingue um do outro pel-o plasma e
pelo tipo de esqueleto.

A prineira fase ten plasna opaco de cor preta. o esqueleto é

quartzoso e quartzítico e perfaz mais de 7oZ do FM. o

diânetro é variável- - <0,5nm a 2,5cn -. O esqueleto fino é

disperso dentro do plasrna opaco e. o grosseiro, constitui
seixos arredondados que êstão corroidos e fragnentados, o que

dá grãos nenores, arredondados, ainda não deslocados (FiS.
eB) .

A segunda fase é constituída por um fundo rnatricial, cujo pl-asma

é amarelo (L.,P) , anisotrópico, estriado e cujo esquêleto ê

fornado por plagioctásios sausur iti zados , dominante, quartzo e

biotitas en nenor proporção, Essa segunda fase interpenetra
na primeira (Fig. 98).

398-400 cn+: Conjunto de alteração - Horízonte dê alteração de

nig¡iatito. A fase amarela anisotrópica aumenta nesse níveI.
A fase arnarela anisotrópica está distribuída dentro de um fundo

natricial pouco poroso (pequenas fraturas) , cujo plasna tem
cor bruno-amarelada a bruna. com discreta anisotropia. o

esqueleto é semelhante ao da fase a¡narela anisotrópica.
os rninerais freqüentemente observáveis foram plagioclásios

saussur iti z ados , biotitas e quartzo.
Inicialrnente, os plagioclásios saussuritizados estão sendo

alterados em um produto opaco de cor cinza-grafite (LP) e

preta de composição nuito parecida corn o plagioclásio, cono

nostran as micro anáIises, descritas mais a frente (Fiq. 8A) .

Essa alteração inicia-se pelos planos de sutura com os

epidotos e serisítas, ¡naclas e planos de
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clivagem. Ela evolui, defornando o cristal, e¡n um plasma
branco (LP) ou amarelo-claro, sllico-aluminoso, cono consta
nas micro-anáIises, mais a frente, pouco anisotrópico, de

extinção pontuada a estriadâ. No rneio desse plasma encontran-
se fragnentos deslocados do plagioclásio e restos de
serisita (Fig. 8À) . Em zonas nais ricas em pJ-agioclásios
observa-se que para a borda desse plasna estriado, em

transição gradual e linite difuso, torna lugar um material- de
extinção ondulante, caolinftico ou um pouco mais silicoso
(vide nicro-análise, páginâ ?9), que mantém a mesma cor do
primeiro (FiS. 8À) . o pLasna de extinção ondulante forna
grandes placas sobre as quais poden-se encontrar pequenos
fragrnentos de serisíta. As placas são geraLnente fraturadas
e, no interior das fraturas pode-se encontrar cutans
ferruginosos de cor preta (Fig. 8B).
nicas, muito abertasf com aspecto de sanfona e de batåo
(expandidas no centro e abauladas nas bordas) são pleocróicas
nas cores verde, rosa, bege-amarelada e, en luz natural, são
bruno-arnarelada ou bruno-acinzentada clara, podendo tratar-se
de vermiculitas. Outras biotitas tên suas bordas bem abertas
e, na superfície, são coloridas pelo ferro que tanbém se
espalha pela adjacência. Esse aspecto indica a ocorrência de

caulinita. Localmente, en zonas mais ricas em biotita,
observa-se, en posição periférica, circundando os vazios,
placas de plasrna de extinção ondulante (Fiq.8c) pleocróicos
nas cores verde, bege-anarelada e avermelhada quer em aunento
de 250X permite reconhecer as peseudonorfoses sobre a

biotita.
quartzos, localmente muito fraturados, têm seus fragmentos
não deslocados. As fraturas são ocupadas por plasrna bruno-
acinzentado (LP) e preto (FiS. 9A). Outros quartzos, sem

nenhuna fraturaçãof são encontrados, conpondo zonas
quartz íticas .

Os
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s ÍNTE8E

No contato entre o conjunto móvel- e o horizonte nodular d.uas
fases distintas, uma bruno-amarelada e outra nodular ferruginosa
foram observadas. As duas fases tem fundo natricial parecido,
assenelhando-se quanto à estrutura e quanto ao tipo de esqueleto
e diferenciando-se quanto ao plasma.

A primeira não apresenta nenhum tipo de ferruginização (ferrãs
ou diferenciaçóes ferruginosas que crian heterogeneidades de
cores) o que pertnite levantar a hipótese de que esse fundo
natricial é de deferrugini zação e que portanto os nóduIos ai
presentes são reliquiais da couraça.

Na parte nediana do perfil, três fases principais foram
observadas. U¡na nitidamente ¡nais ferruginosa, representada por
fundos natriciais bruno-avermelhado e bruno-amarelado e nódulos
ferruginosos, outra, não ferruginosa (sil-icosa?), representada
pelo fundo natricial bege cJ.aro e, una terceira, não ferruginosa
(argilosa?) que contérn un fundo natricial bege, cujo plasna é
anisotrópico. Essas três fases distinguem-se tanbém pela
diferença no diâmetro do esqueleto.

A fase ferruginosa não apresenta traços de ferruginização
recente, ao contrário, a generalização de fundos natriciais
nenos ferruginosos, a partir da diferenciação periférica dos
volumes arredondados bruno-averme lhados e a partir dos nódulos e
o desaparec irnento desses fundos nattriciais ferruginosos, tanto
para o topo cono para a base do perfil perrnitern reafirmar a
hipótese da deferrugini zação da couraça.

A fase bege clara, aparentenente sem rel-ação com a ferruginosa,
atravessa-a di scordantenente e é sempre acornpanhada pelo
aparecirnento de un esqueleto de diârnetro miÌi¡nétrico. No

entanto, dentro dessâ fase, sem nenhuma evidência de
ferruginização atual, encontra-se relfquias de plasmas mais
ferruginosos e nódul-os da couraça. À partir disso perrnite-se
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Ievantar a hipótese de que

deferrug ini z ação da prirneira,
quartzo.

essa fase bege clara ven da
acompanhada peÌa dissolução do

En anbas as fases forarn observados argilãs cuja cor varia en
função daquel-a do fundo natricial onde eles se acham e que
dentro do fundo rnatricial bege claro eles se desorganizarn. fsso
joga en favor de que os argilãs se formaram dentro do plasrna
bruno-amare lado, seja por iluviação ou por diferenciação, in
situ, do plasma do fundo natricial adjacente. En contrapartida,
esse fato embasa neLhor a hipótêse de deferrugin i zação e da
transfornação da fase ferruginosa, na fase bege clara.

A fase não ferruginosa (argilosa?), aparentenente¡ tarnbérn, sem

relação com as duas precedentes atravessa-as discordantêrnente .

Os cutãs se desorganizarn e o esqueleto praticanente desaparece.
É irnportante destacar que já dentro do fundo natricial bege
cIaro, em grande aurnento, esboçan pequenas ilhas anisotrópicas
anunciando una reorganização ou diferenciação l-ocaI desse
pl-asna. Cono essa anisotropia não está relacionada a una
superfície de referência pode-se sugerir que há, na verdade, uma

diferenciação IocaI do plasrna. Essa transformação parece vir
acompanhadaf tanbén, peLa dissolução dos quartzos. A geometria
do conjunto fase bege clara, opaca/fase bege anisotrópica jogan
en favor dessa transfor¡nação. Por outro lado, quando a fase
bege, anisotrópica atravessa o pfasma bruno-anare lado I os cutãs
ai presentes são desorganizados, Dessa maneira acredita-se na
hipótese de u¡na transformação do plasna bruno-anarelado na fase
argilosa, bege, anisotrópíca.

Na base do perf iJ. encontram-se dois horizontes; um caracterizado
por conter urn esque]-eto grosseiro (seixos), abundante e un outrÕ
representado pela alteração da rocha.
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No prineiro é possíveI encontrar uma fase cascal-henta,
quatzltica e quartzosa, que se altera e que parece não ter
relação com a rocha subjacente, e una fase de alteração que
guarda afinidades com esta.

As duas fases e a alteração intensa dos seixos, induz a duas
hipóteses:

L- o material que deu origern ao perfil pedológico é resuLtado
transporte et a coexistência das duas fases deve-se à:
qualidade do materiaÌ transportado que aportou, alén
seixos, fragmentos semeLhantes à rocha subjacente;
interpenetração do material sobrejacente na fase
aLteração;

2- a ocorrência dos seixos é resuLtado da alteração de veio de
quartzo, presente na rocha.

Independente de ser ou não um rnaterial dè transporte, esse
horizonte assimila-sè à evolução atual do perfil e por isso,
distingue-se dos conjuntos sobrej acentes .

No segundo, dois polos de aJ,teração poden ser observados: üh,
que fornece um produto caolinftíco e silicoso, essencial"nente de
alteração dos plagioclásios e, provavelmente do quartzo, como

mostra a presença de produto a¡norfo ern suas fraturas; outro, que
dá surgimento às argilas vermiculitas a partir da alteração das
biotitas, Há sènpre urn incre¡nento de sfLica no horizonte, como

nostra a seguência de al-teração a partir do plagioclásío, o que
indica urn ambiente não Iixiviante.

Aos dois tipos de diferenciação observados macroscop icamente
para o perfil 2t acrescenta-se uma diferenciação argilosa. A

descrição rnicromorfológica perrnitiu verificar que há urna relação
genética entre essas três diferenciações e permitiu conf irrnar a

cronologia proposta con as descrições macroscópicas: fornação de

uma cobertura laterftica encouraçada, depois, a fornação de una
coberturaf provavelmente silicifícada e finalmente a formação de
uma cobertura (?) argilosa.

de

de

de
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fV-L-2.2- PERFII, 3

!45 cm: TrÊnsição conjunto nóvel/horizonte nodular. Dois
domfnios distintos estão presentes3 um nodular e outro que

deno¡ninár-se-á fase bege opacorópica.
o primeiro é representado por nódulos de 1nn de diâmetro. Seus

fundos matriciais tên estrutura porf iro-esqué I ica e são

f or¡nados por plasmas opaca.
AIguns nódulos ten plasma de cor honogênea bruno-avermelhada

escura. outros apresentan um núcleo cujo plasma é bruno e, urn

córtex cujo plasna é bruno-aver¡ne lhado. Todos tên un

esqueleto quartzoso de diânetro menor que 0,smm a 1f 5nm. o
limite entre os nódulos e a fase bege opacorópica adjacente é

abrupto e o contraste é forte.
A fase bege opaca é formada por un fundo matricial porfiro-

esquélico cujo ptasrna é opaco de cor bege. Localmentê nesse

fundo natricial encontra¡n-sê pequenas ilhas de cor bruno-
avermelhada, O esqueleto é quartzoso com alguns
pJ.agioclásios. o diâ¡netro é semelhante aos do esqueleto
presente nos nódu1os. AÌguns quartzos são ferruginizados e

fraturados. Associado a essa fase foi encontrado Local¡nente,
junto a um vazio urn argilã de extinção ondulante'

1-5o cm: conjunto ferruginoso €ndurêcido - ¡Iorizonte nodular.
ceneralizan-se os nódulos que têrn diânetros ¡naiores que 3mn a

o,5cm e diminui o fundo rnatricial que os envolvem.
os nódulos são do nesmo tipo que os sobrejacentes enbora, alguns

apresentem grandes zonas alongadas de plasma de cor ocre e

extinção ondulante, que não se prolongan no fundo matricial
adj acente .

o fundo ¡natricial adjacente, que deno¡ninár-se-a de fundo

matricial d.e cor variada, é porf iro-esqué I ico, tem plasnas
opacos de cores variadas, bruno-avernelhada ' bruno-amarelada
e bege clara. Esses plasrnas mantên ilhas de pJ-asmas mais

ferruginosos. Associado a esse fundo ¡natricial- observa-se
Iocalmente dornfnios anisotrópicos, bege, organizados em

função dos vazios e do esqueleto (vosépico e squelsépico) .
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L65-2O5 cn: ConjunÈo ferruginoso endurecido - Horizonte nodular
em fundo fracamente endurecido. Dininui a quantidade de
nódulos que tem, agora, diânetros de 1rnn a 11scn.

os nódul,os tem fundo natricial de estrutura porf iro-esquét ica e
apresêntan fases diferentes, cujos plasnas são bruno-
avermelhados e brunos que se distribuem de maneira cornpl-exa.
o esquel-eto é quartzoso e tem diânetros entre o,Snn a 1,5nn.
Esses nódulos tem transição gradual con o fundo r¡atricial
adjacente através de una diferenciação periférica (halo) , que
varia do bruno avermelhado ao bruno-anare lado .

A fase bruno-a¡nare lada do halo, se generaliza e forrna um fundo
natricial contlnuo, pouco poroso, cujo plasna é opaco e o

esqueleto quartzoso é semelhante ao dos nódulos. Dentro desse
fundo matricial estóo pequenas ilhas bruno-avernelhadas,

205-293 cm3 Conjunto ferruginoao endurecido - Couraça
f€rruginoEa, Desaparece o fundo natricíaL bruno-anarelado e

três donÍnios são nitidarnente observados: dornínios circulares
bruno-avernel-hados , dornÍnios alongados bege claros e nódulos
alongados; os dois prineiros, já observados no perfil 2.

Os dornínios bruno-avermèlhados ten fundo natricial porfiro-
esquéIico, plasrna opaco, bruno-averne Ihado e esquèIeto
quartzoso de diânetro de 3mm a 0,5mn. Para a periferia urna

diferenciação é observada; o plasna torna-se rnais cl_aro e o
esqueleto passa a ter grãos de diânetros rnédios, nenores que
3mn. Mais para a periferia o plasna é ainda mais claro até
atingir a cor bege clara. Esse plasna vai então compor un
fundo matricial bege ctaro (fase bege clara) cujo esqueleto
ten diâmetro nédio de Ofsnm, e plasna opaco. No neio desse
fundo matriciaL, barras paralelas ferruginizadas representam
relfquias do fundo natricial bruno-avermelhado. Em canais que
cortan o fundo natricial bege cLaro são encontradas
precipitações de calcedônia, Localmenter na fase bege clara
encontram-se grandes placas de pÌasma con extinção ondulante,
normalnente col-oridas por oxihidróxidos de ferro ou de cor
bege.



o Íten nicro-anáIises (página 79) apresenta dois transectos que

vão dos volunes arredondados bruno-averme lhâdos ao volume
alongado bege claro. Nos voÌumes arredondados (Fig. 9C) os
pfasmas contêm ferro, sllica e alurnfnio, Para a periferia
desses volunes a sil,ica tende a aunentar enquanto o ferro e o

alumínio tendem a dininuir. No volume alongãdo (FiS, 9D) ,

sobre o plasna bege claro a composição é silicosa e rnuito
pouco alurninosa (discreto pico de alurnlnio) enquanto no
plasma bege anisotrópico, a1ém da silica, a quantidade de

alu¡nfnio é aunentada. À nineralogia de argila da anostra
total (página 78) é caolinita, goethita e quartzo o que

enbasa o resultado das micro-anáIises.
Os nódul-os alongados te¡n orientaçóo horizontal e são fornados

por un aglonerado de nódulos arredondados (L a l-,5cm de

diânetro) , separados por canais. O fundo matricial dos
nódulosr se¡nelhantes aos ja descritos, tem plasma opaco,
bruno-avermeLhado escuro, A partir da borda dos canais se

diferencia un fundo natricial bege cJ-aro (fase bege clara) e

no interior dos nódulos, se diferencia u¡n fìJndo natricial
bruno-ocre (LP), cujo plasma tern extinção ondul"ante e cujo
esqueleto quartzoso ten diâmetro menor que 0,5nm. Esse fundo
matricial bruno-avermelhado onduÌante forrna grandês zonas
alongadas que se interronpern na periferia dos nódu1os, no

contato com o fundo matricial- adjacente.
o fundo natricial adjacente corresponde à fase bege clara,

silicosa, que apresenta inúmeros do¡nÍnios anisotrópicos de

extinção ondulante e estriada.

293-421 cn: conjunto ferruginoso endurecidlo - Horizonte de cor
esbranquiçada. Desaparecen os volunes arredondados e os
nódulos alongados e reaparecem nódul-os que estão dispersos
dentro da fase bege clara que é generalisada, nas, que

apresenta rnuitos domfnios anisotropicos.
os nódul-os ten diânetro de 0,5 a l-,5cm e são semelhantes aos já

descritos precedentemente e apresentan una diferenciação
periférica de cor bruno-avermelhada.



74

42I-456 cn: Conjunto de alteração - Horlzont€ com cascalho.
Desaparecen todas as organizações identificadas nos
h.orizontes sobrejacentes, O horizonte é conposto por duas
fases. Una fase opaca de cor preta e outra anarela(LP) .

Na fase opaca, aparece un plasna bruno-arnarelado, anisotrópico
de extinção ondulante, enquânto o plasma preto torna-se
restrito. Nessa fase o esqueleto é grosseiro, Or5 a 2,5cm,
quartzoso e quartz ltico.

A fase amarela(LP) , cujo plasna é anisotrópico tem esqueleto
fornado por plagioclásios sausurit i zados I dominante, quartzo e

biotitas ern rnenor proporção.
Essa duas fases foram descritas em detalhe no perfil 2 a 380-

398cm.

456-511 cm+: Conjunto de alteração - Ilorizonte de alteração de
nignatito. Nos prineiros 55cm a fase anarela(Lp) ,

anisotrópica senelhante à do perfil 2t está mais colorida
pelo ferro e forna un fundo natricial de cor heterogênea. Ao

mesmo têmpof os pLasmas nais ferruginosos, desse fundo
natriciaÌ, descolorem e passan a um plasma bege claro pouco
anisotrópico, mas, con setores bem estriados e fortenente
orientados. Associado a essa fase nenos ferruginosa, nos
canais, observan-se precipitados de síIica secundária, na

forna de caLcedônia, que podem fornar grandes cutans (FiS.
10).

Nos centfnetros restantes dornina a fase isaLterltica, semelhante
à do perf il" 2, o resultado da rnicro-análise de un
plagioclásio em alteração (página 79) mostra, inicialrnente,
urn produto nais silicoso que aluninoso e, seqüênc ialnente, un
produto caolinítico e siLicoso.

sfNTEsE

As observações efetuadas para o perfil 2 são pertinentes para o

perfil 3, acrescenta-se que a fase ferruginosa é goethitico-
caolinítica, embora eLa apresente un enriquecinento nftido en



silicai que a bege clara é silicosa e que a bege anisotrópica é

caolinftico/silicosa e, que há u¡na diferenciação, in situ, dos
pfasmas. Essa diferenciação é geoqufnica e se faz a partir de um

polo ferruginoso-argi Ioso que sê transforna en plasrna silicoso
que por sua vez se transforma em plasrna argiloso e silicoso.

Na alteração da rocha foran observados
atuat, mas de forma transitória e um

alumínio e en sflica, relacionado
plagioclásios.

traços de ferruginização
certo enriquecimento en
con a alteração dos

IV-1-2-3- PERFII, 1I

o-gocn Horizonto bruno-âvernelhado escuro. o fundo natricial é

bruno-avermelhado, porf iro-esqué I ico, nas, localnente
registra-se estrutura ag lomeroplásmica . o plasma é opaco de

cor bruno-avernelhada e o esqueleto quartzoso tem diârnetro de

0,1 a o,3nm. A porosidade é localmente ma¡nelonar.

Esse fundo natricial embala dois tipos de nódulos: alguns
ferruginosos, como aqueles encontrados nos perfis 2 e 3l
outros, argilosos, fornados por um fundo rnatricial porfiro-
esquéIico, ocre e vèrmelho (LP) , cujo plasrna é anisotrópico e

o êsqueleto quartzoso. Esse últino tem diânetro médio de

Or3nn, embora alguns elementos cheguem a lnm.

90-160 cn: Horizonte nodular ên fundo argilo-arênoso.
Generalizan-se os nóduIos ferruginosos, desaparecem o fundo
rnatricial agloneroplásmico e os nódul-os argilosos.

os nódul-os ferruginosos, apresentan ¡naior porosidade e

apresentan diferenciações interna e periférica. A

diferenciação interna inicia-se a partir da borda dos poros
que atravessan os nódulos. Ambas são iguais; elas tên un

fundo matricial porf iro-esquéJ. ico, cujo plasma anisotrópico,
é ocre e vermelho e o esqueleto quartzoso' ten diâmetro médio

de 0,3nn (Fig. 114 e 118).
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Esse tipo de diferenciação pode ocupar quase todo o nódulo, mas,
no centro, pernanece o núcIeo do nóduIo ferruginoso (FiS.
r-r.c).

Esses nódulos estão inseridos dentro da fase bege clara que é
discordante tanto com o nóduLo cono con a diferenciação
periférica. Sobre a fase bege clara reconhece-se pequenos
restos do fundo matricial ocre e vermelho (FiS. i.lC) e
abundandes dornlnios anisotrópicos.

160-230 cn: Horizonte nodulâr en fundo esbranquiçado. A fase
bege clara é generaJ-izada e os nóduÌos di¡ninuem en
quantidade.

A fase bege cl-ara apresenta-se co¡no no horizonte precedende¡ com

inúrneros do¡ninios anisotrópicos. Os nódulos tern
características semelhantes aos precedentes, nas seu diârnetro
nédioéinferioral-cm.

S ÍNTES E

Esse perfil caracteriza-se praticamente pelo desaparecinento da

fase ferruginosa, pela generalização da fasè bêge clara/bege,
silicosa/ argi losa-s i l icosa e pelo aparècimento de uma fase
argilosa anisotrópica, ocre e ver¡nelha. Essa fase argilosa, já
observada no interior dos nódutos, nos perfis 2 e 3, é aqui rnais
desenvoLvida, e transforma todo o nódul-o. No entanto, essa fase
é transitória sendo transfornada pela fase sil-icosa e argilosa-
silicosa.

IV.1.3- DADOS ÀNÀLÍTICOA

rv-1-3-1- ÀNÁr,r8E8 QUTUTCA8

os resuLtados das
Destacam-se:

aná1ises estão contidos na figura L2.
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- descontinuidade significativa entre os valores de sio2 do

conjunto nóvel com os demais horizontes (> gue 5oZ no

conjunto nóvêI) i
- descontinuidade significativa entre os valores de AI2O3 do

conjunto nóvel. com os horizontes restantes (Z máxina no

conjunto nóvel 242, ? minima nos outros horizontes 26å);
- distribuição inversa de AI2O3 em relação a SiO2 no conjunto

nóve1, nos dernais horizontes sua dístríbuição acompanha a do
sio2 (relação Si/ÀL no horizonte a 293-42]-cmt conjunto
ferruginoso êndur6cido, perfil 3 é igual a 0,02);

- distribuição inversa do Fe2o3, a partir do horizontê nodular
para a base dos perfis, à do AJ-2O3 (re1ação A1/Fe no

horizonte a 293-42Lcm, conjunto ferruginoso endurecido,
perfil 3 é igual a2t6o);

- percentagens baixas de Tio2 no conjunto nóveI, nos demais
horizontes as percentagens sobem bruscanente;

- distribuição de TiO2, exceto para o prirneiro perfil, no

conjunto móvel, e para o perfil 3r no conjunto de alteração
(405cm), aconpanha a do ferro;

- distribuição honogênea do Mno, no conjunto nóveI, nos outros,
a distribuição é variável e, os valores crescen para a base
dos perfis a partir do horÍzonte nodular;

- ca, Mg e Kr expressos em óxido, tên distribuição constante, no

conjunto nóvel (? náxina de Mgo o,972 a 13ocn - perfil 3)

irreguJ-ar e crescente para a base dos perfis (? nfnima de cao

0f l-8 a 25ocmf horizonte nodular - perfiL 2);

Lateralmente, do perfil 1 ao perfil 3 destacam-sel
- Sio2 dininui para jusante no conjunto móvelf' nos demais, varia

pouco f'

- para jusante Al2O3 perrnanece aproximadamente constanter apesar
de leve aunento nos horizontes a 293-421cm e no conjunto de

al.teração;
- até o perfil 3r conjunto nóveI, Fe2o3r Tio2 e Mno permanecen

constantes; nos horizontes restantes eles aunentam de teor;
- para a base da encosta, CaO, MgO e K2o tên teores crescentes.
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rv-1-3-2 - t¡Ár,rs¡s r¿r¡¡sRlr,õclcts

A anáIise mineralógica da anostra total do Iplasmar' (vide íten
netodologia-anáL íses por toposseqüência, página 36) detectou,
cono constituintes principais cautinita ê goethita e, a do
resíduo insolúveI, mostrou dissolução quase total dos
sesquióxidos de Fe-At-Mn e permanência de resfduo de quartzo,
caulinita e iLita.

Nos 3 prirneiros perfis, no eonjunto nóvel, a mineralogia da
fração menor que 30 un é caulinita, quartzo, goethita e ilita. A

figura 134 ilustra a variação da mineralogia para o perfil j..

Do horizonte nodular para a base do conjunto ferruginoso
endurecÍdo, a nineralogia é senelhante ao do precedente; o que
muda é a intensidadea dos picos, varÍável segundo os diferentes
horizontes ( Fig. l-38 e 13c)

A partir do conjunto de aLteraçôo, para a base do perfil,
desaparece o pico da goethita, pernanecem os picos de caulinita
e quartzo e acresce os de plagioclásio, biotita /hidrobiot ita e
vermiculita na base do conjunto de âltêração (Fig. 138 e 13C) .

Para a base da encosta, perfil 4, a rnineralogia é: cautinita e

traços de goethita (horLzonte nodular); caulinita e goethita
(90-160cm),' verrnicul ita , caul inita, plagiocJ.ás io e
biotita/ hidrobiotita (23ocm+) (Fig. 13D)

mineraJ.ogia dos nódulos mostrou (Fig. 138) 3

no hal-o a¡nare.Lado en torno do nóduLo: caulinita e guartzo;
no interior do nódulo: goethita, quartzo e traços de
caul inita .

IV. 1-3 -3. UICRO-A¡¡ÁIJI8E8

As figuras 14 e l-5 representan os resultados das ¡nicro-anáIises.
EIas ¡nostrarn a cornposição qufrnica de alguns plasnas

À
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identificados na análise micrornorfo Iógica sobre as lâ¡ninas
delgadas. Essas análises pontuais cobrem una área de LO X 10 um,

O transecto 1, da figura 14, corta da esquerda para a direita:
volume arredondado centirnétrico, volume aLongado e voLume

arredondado. A partir dos volunes arredondados em direção ao
volurne alongado, diminui o tananho do pico de Al- e aumenta o de
Si que, atinge seu máximo no ponto 3, no qual- se observa um

produto silicoso que contern Si, Al e K e, cuja relação Si/AI é

alta. Nos de¡nais pontos do transecto a relação Si/Al é baixa, e,
indica tratar-se de uma argila caolinftica. Ä relação AI/Fe,
rnais alta no interior dos volumes arredondados, insinua que o

ferro não está sonente assinilado à argila, trata-se também de
goethita (cono vinos no íten nineralogia acina). A diminuição do
pico do Fe, para a periferia, indica que há deferrugin i zação no
sentido inverso.

O Transecto 2 (f ig. 14) corta da direita para a esquerdas volume
arredondado centimétrico, plasma da borda do volume arrêdondado
e plasna de extinção ondulante, separado do anterior, por un
canaI. Em todo o transecto a relação Si/At, baixa, indica
presença de caulinita, enbora, no ponto 4, sobre o plasma da
borda do vol-ume arredondado, a diferença entre o tananho dos
picos de Al2O3 e SiOz refira ao aunento da quantidade de sÍIica
nesse plasma. Todos os pontos apresentaram relação Al-/Fe alta,
tratando-se da presença de goethita (vide íten nineralogia
acina) .

No transecto 3 (Fiq.15) registra-se: plagioclásio ern alteração,
plasrna pouco anisotrópico de extinção pontuada a estriada e
plasna de extinção ondulante. Do plagioclásio para o pJ_asrna

ondulante a reLação Si/AI é decrescente. Trata-se portanto da

evolução de um produto s l l ico-a]u¡ninoso a¡norfo en caulinita. A

altura do pico de Si rêvela ta¡nbé¡n excesso de sflica.
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No transecto 4 (Fig. 15), a partir do ¡nineral rrD para o plasna
de extinção ondulante da borda, verifica-se enriguecimento en

sflica e alumínio. Sobre o nineral rrDrr (pontos l- e 3) a relação
si/ÀI é alta e, a relação ÀI/Fe é irregular,' enquanto, sobre o

plasma de extinção ondulante (pontos 4t 5 e 6) a re]-ação Si/AI é

um pouco menor que a do ¡nineral 'rD'r, apesar da alta intensidade
dos picos de Si, e, a rêlação ÀI/Fe é aLta e constante.

Iv-1-3 -¿l - INTERPRETAçOEÉ¡

os dadoE analíticos pernÍten interpretar:
- a descontinuidade dos valores de sio2 entre o conjunto móvel e

dernais horizontes indica que, no prirneiro, o sillcio está
contido, tanto na caul-inita (anáIise mineralógica) cono no
quartzo; nos denais, o siIício corresponde àqueJ.e presente na

caulinita (o nétodo de investigação, usado para o conjunto
ferruginoso endurêcido, não inclui o ataque do quartzo ou da

sflica secundária);
- a distribuição inversa de 41203 em relação a SiO2, no conjunto

nóvel, e maiores teores desse útimo, conprovam què a síIica
rel-aciona-se, além da caulinita, con o quartzo;

- a conpreensão da variação do titânio, no perfil, não é clara,
ora acompanha a do alumfnio, ora a do ferro;

- o Mno pode estar associado a óxi-hidróxidos de Fe-Mn;

- a distribuição de ca, Mg e K indica filiações com a argila e

corn minerais prirnários residuais;
- lateralnente, no horizonte friável, a distribuição de si e At,

do perfil 1 para o 3, indica que não há incremento em argila
nas, a sua provável destruição, como rnostra a dirninuição em

sÍIica no perfil 3;

- do perf il- 2 ao 3, horizonte nodular e conjunto ferruginoso
endurecídlo, há un pequeno incre¡nento de sÍlica no horizonte
da base do conjunto ferruginoao êndurecido, indicando
neogênese de caulinita; nos demais horizontes, a dirninuição
de sflica e aumento de Al comprova, que não há incrernento ern

caul in ita ;
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- no horizonte a 205-293cn, conjunto ferruginoso endurecido
(perf il 3 ) , a rnaior quantidade de Fe2o3 e a dimj.nuição ern

sllica comprova a concentração relativa do prirneiro elemento
e, que a evolução da fase ferruginosa atingiu seu rnáxirno,

para jusante;
- do perfil 2 ao 3, na base do conjunto ferrugínoso endurecido,

a dirninuição brusca en Fe2o3, indica naior def errugini z ação,'

- a rnineralogJ-a é hornogênea para cada perfil;
-o topo do conJunto de alteraçóo marca uma interrupção

mineraJ.ógica, refletida na ausência, abaixo desse nlvel, de

goethita;
- no conjunto ferruginoEo endurecido o al-unlnio e o ferro podem

estar presentes na goethita (A]-goethita) como na caulinita
(Fe*caulinita);

- no conjunto ferruginoso e no conjunto dê alteraçóo a

silicificaçóo é nítida.

rv-l-{- vÀRrAçÃo DAA ORGÃ¡¡IZAçöE8 PEDOT,òC¡CIS

TOPOSSEQÜÊNCIÀ TÀT{,ÀNDUÁ

Apesar de não se ter precisado os limites das organizações na

toposseqüência detectou-se as seguintes variações.

Atguns linites foram observados (Fig. 6):
1-- dentro do conjunto nóv€Ì, areno-argiloso, o aparecirnento de

nódulos ferruginosos, soltos, que em direção à base do perfil
vão constituir o horizonte nodular;

2- aparecirnento de blocos bruno-averme lhados , endurecidos, que

passam a volumes menores en direção à base do perfil;
3- aparecinento de rnaterial esbranquiçado endurecido, silicoso e

argiloso-silicoso;
4- aparecimento de um nfvel de seixos, de argila e de minerais
não alterados;

o Ii¡nite 1 desaparece no ponto mais lngreme da encosta e

corresponde ao aparecimento do material bruno-avermelhado,
argilo-arenoso, caulinftico-goethftico.
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O li¡nite 2 desaparece em direção de jusante, justamente, quando
aparece a fase ferruginosa mais contfnua (couraça) e rnais rica
em ferro. En direção de jusante, no setor rnais Íngrerne da
encosta a couraça desaparece, nas, sucede-Lhe nódulos
ferruginosos filiados a ela, Na jusante os horizontes são então
noduLares et os nódulos estão no ¡neio de un rnaterial fino
argilo-arenoso, muito manchado de ¡nanganês. O materiaL fino é

discordante sobre o conjunto nodular e ven da transformação
deste .

Maj-s para jusante ainda, desaparecen todos os horizontes
noduLares e aparece urna fina camada de rnaterial argilo-arenoso,
bruno-avermelhado (sYR), sobre seixos arredondados de quartzo e
quartzito, mergulhados no produto de alteração do rnlgrnatito
granodiorftico,

o limite 3 prolonga-se na toposseqüência. À fase bege clara e

fase bege anisotrópica, endurecida (silicoso/argiloso-silicoso)
transforma a couraça isolando, igualmente, nódulos ferruginosos.
Esse horizonte corresponde tanbém ao incre¡nento de sÍIica e

alumÍnio.

o Ìimite 4 desaparece na parte rnais íngreme da encosta.

Assim, permite-se dizer que:
- uma couraça ferruginosa foi forrnada, desenvo lvendo-se nais, a

jusante da encosta r'

- uma silicificação atravessa essa couraça;
- um conjunto nóveI desenvolve-se ttper descensumtr sobre a

couraça ferruginosa e sobre a silicificação isolando nódulos
reliquiais. Nenhun traço de ferruginização é notado abaixo
dessa frente de transfornação comprovando, portanto, que o

encouraçanento não é atuaL;
- na base dos perfis, tanto a ¡nontante como a jusante, os

indícios de hidrornorfia insinuan a presença de um níveI de
saturação hídrica, pelo menos sazonalmente, e que a ele
associa uma fase argilosa-silicosa.
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essa fase argi losa-s i I icosa transforna a couraça,
silicosa e a rocha e corresponde à alteração atual.

fase

Assim, duas frentes de transformâção são observadas. Una frente
de deferrugin i zaçóo descendente na couraça e una frente
argilosa-silicosa, ao mesmo tempo ascendente na couraça e

descendente na rocha. Essa úItina tarnbém progride de jusante
para montante,

Na jusante anuncia-se una certa concavidade da encosta, que é

justamente ocupada pelos horizontes ¡nais argilosos. Para

rnontante o seguimento é convexo e ocupa praticarnente toda a

vertente .

rv-2- ToPosSEQÛÊNCrÀ CA8A DO VELHO

A figura 1,6 representa a vertente onde local-iza-se a

toposseqüência cV. A vertente tem segmentos convexos a montante
e côncavos a jusante. A montante, uma depressão fechada
interrornpe a continuidade do topo do relevo. Para jusante, â

vertente atinje um pequeno eixo de drenagem (ravina) que deságua

no canal principal. oois tipos de rocha, diabásio e rnigmatito,
estão presentes. o primeiro à nontante e o segundo a jusante. No

topo, na periferia da depressão, postan-se en superfície,
pequenos aflora¡nentos de couraça ferruginosa, intercalados por
material mãvel arenoso a areno argiloso de cor bruno èscura.

rv -2 - L- DESCRTçÃO }{åCRO8CóPrCA

IV.2-1.1. PERFII., 1

L 20 metros da depressão, no topo da toposseqüência, foi
descrito o perfil t, cujas caracter istj-cas são:
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Conjunto nóve1
0-50/62 cm: Ilorizonte de cor vernelho-escura (10R) que contên:

nódulos ferruginososr con diferenciação e sen diferenciação -
completanente brunos, compactos our com nÍrcfeo bruno-
averrnelhado e um córtex espesso bruno/ conpacto
milinêtricos; pequenos fragrnentos de couraça; raros
fragmentos de quartzo milinétricos dispersos no horizonte;
texturâ areno-argilosa; estrutura granular e porosldade
intersticial forte.

Conjunto ferruginoso endurecialo
50/62-eO cn: Transição graduaf por aumento dos nódulos.

¡lorizonte noduLar, os nódulos são bem individualizad.os,
rnaiores (de 3mn a lcm) e envoltos por un naterial friáveI
areno-argiloso de cor vermelha, escura (10R). os nóduLos são
nuito duros, bruno-escuros, compactos, sen diferenciação
interna oü, podem conportar un núcLeo bruno-avermelhado,
poroso, e un córtex bruno-escuro, conpacto. Outra
diferenciação periférica, bruno-anareLada I friáveI, é
observada nesses nódulos. Os nódulos penetram em cunha no
horizonte inferior,

80-l-90 cn: Couraçâ. Li¡nite nltido, festonado. Couraça con
estrutura larninar, fortemente endurecida por ci¡nento
ferruginoso que engloba nódu1os como aqueles do horizonte
sobrejacente, un pouco naíores (1f5cm). No topo (18cn) , a

couraça é recortada por inúmeros canais preenchidos por
material" móveI verrne lho-escuro (1OR) , que seccionam a couraça
em voLunes prisnáticos, cujos topos são nanelonados. No

contato entre os prisnas localizarn-se as cunhas de nódulos do
horizonte superior.

De 98 a 15ocm de profundidade a couraça é compacta, muito dura,
de estrutura laminar, pouco recortada por canais. Esses
úItinos têm suas bordas de cor bruno-arnare lada ,
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Para a base do conjunto, até os 19Ocm, individualizan-se
bancadas de couraças, intercâladas por nfveis nodulares,
embalados por urn material argiloso, vermelho-escuro (L0R) ,

friável, que contêm manchas de hidro¡norfia anarelas e

esbranquiçadas.

19O-260 cn3 Horizonte nodular en f,undo argiloeo. Transiçôo
gradual por generalizaçôo do material argiJ.oso e dos nódulos.
Os nóduIos são e¡nbalados peLo fundo argi J-o- ferruginoso,
hidro¡nórf ico. Esses tên urn núcleo preto, manganesffero e un

córtex que grada do bruno-avernelhado ao bruno, ferruginoso,
ou sóo conplexos, ferruginosos, interpenetrados por manchas

de nanganês .

26o-26a cm+: Horizonte dE alteração. Diabásio alterado ein argila
que contén manchas ver¡nelhas escuras, nanchas cinza-
esverdeadas e nanchas pretas rnanganes I feras.

8ÍNTE8 E

Esse solo tem na sua parte superior un conjunto rnóveL de cor
vermelha escura e apresenta afguns nódulos ferruginosos. Nã base

desse conjunto, urn horizonte nodular de espessura irregular,
penetra, formando festões, no conjunto subjacente (FiS. 16).
Esse conjunto subjacente representa urna couraça ferruginosa,
cuja estrutura é larninar a nodul-ar ef cujos nódul-os são
semelhantes aqueles dos horizontes sobrejacentes. Para a base

desse conjunto ferruginoso, às lå¡ninas da couraça, intercalan-se
nfveis nodulares individual i zados por um material argiloso,
vermelho escuro, corn rnanchas anareladas e esbranquiçadas. Mais
para a base esse rnaterial argiloso, mosqueado é generalizado e

os nódulos vão conter nanganês no seu interior.

Mais abaixo u¡n horizonte de alteraçãor é tanbém argiloso, mas

não apresenta nenhuma nodul-ação.
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Duas diferenciações estão, entãof presentes nesse soLo: ulna

ferruginosa, representada pela couraça e pelos nódulos e outra
argilosa, encontrada na base da couraça. À prirneira parece estar
nitidamente em fase de desmantelanento e a segunda parece
progredir sobre a prineira.

VARIÀçÃO LÀTER.AIT DOS !|ORIZONTES PEDOLóGrCO8 DO pERtrIL 1 À 1À

Para jusante (f ig. 1"6) observa-se3
- desaparece o horizonte de cor vermelha êEcura (10R), tonando

lugTar urn horizonte d€ cor brunatla (2,5YR) ;

-o horizonte nodular, sobrejacente à couraça, tem continuidade
na encosta até o perf i I 1A','

- a couraça adelgaça-se em direção a jusante até desaparecer a

partir do ponto CV1À, formando u¡n horizonte e¡n cunha, cuja
base mergulha em sentido contrário à topografia. para
jusante, ela perde sua cornpacidade e cor escura ¡nas ¡nantém

sua estrutura de aspecto Laminar.

ÍY-2-L-2- PERFIL,, 1A

0-55 cn: llorizonte d€ cor bruna (2,5YR), areno-argiloso, poroso.
Nessse material- estão dispersos nódulos ferruginosos,
abundantes, Esses nódulos tên diånetro ¡nédio de 1cm e

apresentam núcleos bruno-avermelhado ou bruno-anarelado e u¡¡

córtex bruno, conpacto.

55111-0 cn+: Linite abruptor festonado, O horizonte contêm uma

couraça ferruginosa de estruturâ laninar a nodular, que
inclui nódulos ferruginosos como os do horizonte superior e

fragrnentos de quartzo. A couraça, un pouco mais clara
(verrnelho-amarela), é recortada por canais vertj-cais e sub-
horizontais. prêenchidos por rnaterial ¡nais claro.



S fNTESE

Esse solo âssemelha-se nuito ao do perf il- 1. Destaca-se que há

um nÍtido clareamento do horizonte superior e da própria
couraça .

vÀRrAçÃo T,ATERAL DOS HORTZONTES PEDOLóGTCOA DO PERFTL 1A À 18

Na figura 16 reconhece-se as seguintes variações:
- o horizontê de cor brunada (2,sYR) prolonga-sè até a

proxirnidade do perfil 18;

- a partir de 18 o horLzonte nodular aflora em superfície, sendo

sucedido pelo horizonte vernelho-anarelâdo clâro que contên,
aIé¡n de nódulos muitos seixos de quartzo. Nesse horizonte
aparecen volunes argilosos de cor heterogênea;

- um horizonte esbranquiçado, arglloso sucede o horizonte
vermelho eEcuro ( 10R) ,

IV.2-1-3- PERFII, 18

0-66 cm: Horizonte de cor vernelho-amarelåala cLara (7¡5YR) /

areno-argi J-oso, poroso que enbala muitos seixos de quartzo,
rnuitos nódul-os ferruginosos e volunes de cor heterogênea
(volumes argilosos de cor heterogênea) | avermelhada, bruno-
amarelada e bruno-avermelhada. os nódulos são homogêneos,

brunos ou poden conter um pequeno núcleo bruno-avermelhado,
poroso e um espesso córtex de cor bruna. os volunes são rnais

argilosos que a natriz adjacente e fornan uma rede imbricada,
dentro dela, corno um nosqueado. Esses nódulos distribuen-se
dentro dos volumes ou soltos no material verme lho-amare lado
claro. Um corte transversal no conjunto nódulo/volume nostra
que a partir da periferia do nódulo una diferenciação é

observada e corresponde a urna gradação da cor que passa do

bruno-avernelhado ao bruno-amareLado. Essas diferentes fases
de cores podem ter tanbé¡n una distribuição complexa.
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66-11o cm: Transição gradual- por aumento dos volumes e dos
seixos de quartzo e por diminuição da quantidade dos nãdulos.
o horizonte é eEbranquiçadlof argiloso, pouco poroso. Manchas
pretas são observadas (nanganês).

s ÍNTE8E

Esse perfiL apresenta un horizonte areno-argiloso de superfície
e um argiloso ern subsuperfície. O primeiro contê¡n muitos nódulos
e volunes, nais argilosos que a natriz en torno. Para a base
esses volunes aumentan en quantidade e os nódulos dininue¡n. O

desaparecimento dos nódulos ê o âumento dos volu¡nes arredondados
evocam uma prováveI transformação dos nódulos ern argiJ-a.

VÀRIÀçÃO LÀTERÀL DOa IIORIZONTES PEDOLóGICOA DO PERFIL IB A 2

figura 16 mostra que:
o horizonte vernelho-an¡arelo clåro (7.sYR) se proJ.onga com

suas variações de valor até o final da toposseqüência, e

torna-se cada vez lnais, arenoso. A quantidade de nódutos
diminui e os volumes argilosos de cor heterogênea aumentam;
o horizonte eEbranquiçado, argiloEof te¡n continuidade até o

final da toposseqüência.

IV-2-1-/t- PERFIL 2

0-50 c¡n: Ilorizonte vernelho-amarelo pá1iclo, arenoso, muito
poroso. Distribui-se no seu interior alguns nódulos
ferruginosos, senel.hantes aos dos perfis precedentes, muitos
volunes argiJ.osos de cor heterogênea, já identificados no
perfil L8 e nuitos seixos de quartzo grosseiro. A rnaior parte
dos volunes não apresenta ¡nais nódulos no seu interior,

À



89

50-140 cm: Transição gradual por aumento dos volumes argilosos
de cor heterogênea e por dirninuição dos nódulos' o horízonte
é esbranquiçadto, argiloso e pouco poroso' A quantidade de

seixos é menor.

140-145 cm: ¡Iorizonte öe alteração do nignatito' No topo, una

fase esbranquiçada é constitufda por um material argiJ'oso

muito mosqueado de vermelho, amarelo e preto' ALguns seíxos

de quartzo foran observados. Na base' pôde-se reconhecer

restos d.e voLu¡nes da rocha dura, não alterada (plagioclásios,
biotitas e quartzo) d.èntro de um fundo argiloso esbranquiçado

e mosqueado .

8 iNTEaE

Esse solo é ¡nuito senelhante ao do perfil anterior' portanto' as

observações feitas para aquele aplicam-se a esse. Lateralmente
verificou-se que os nódulos tendem a desaparecer para jusante, o

que permite rnelhor embasar a idéia da transfornação dos nódulos

ferruginosos ern argila

w-2-2- DESCRTçÃO ¡'lrcRoMoRFor.,óGrcÀ

ÍY-2-2.L- PERÍ'IL 1

60-80 cn3 conjunto ferrugínoso êndurecidlo - Horizonte nodular'
Dois donfnios foran observados, um noduLar e outro
constitufdo por u¡n fundo matricial bruno-avernelhado (2) '

os nóduIos tên fundo matricial pórf iro-esqué I íco; são muito

porosos e contê¡n pl-asna opaco bruno-avernelhado escuro' no

núcIeo e bruno-escuro, na periferia e esqueLeto quartzoso

(diâmetro nédío de Lnn) .

os nódul-os estão dentro de um fundo matricial porf iro-esqué I ico
que ten plasrna bruno-avernelhado, opaco e esqueleto quartzoso

(2)- Quanðo a cor não for seguida PeLo índtice (LN) significa uma

obseriação en luz normal. ge ela for seguida Por (IrP) remetê-se
a uma observação en luz potarJ'zaôa.
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(diânetro nédio de 1nn), Localmente, esse fundo natricial é

mais claro, bruno-amarelado, com plasna opaco.

80-100 cm (topo): Conjunto feffuginoso endurecÍdo - Couraçê. Os

nóduIos, do interior para a sua periferia, perdem
gradualnente a cor escura e ganham cores rnais claras: do
bruno-avermelhado escuro ao bruno-arnare Iado claro. Essa
mudança de cor é gradual sendo diflcit estabelecer o lirnite
entre elas.

Un fundo ¡natricial pórf iro-esqué I ico, bruno-anarelado, con
discreta anisotropia, esqueJ.eto quartzoso (diânetros nenores
que 0,Srnm) , é discordante con os nódufos e com sua
diferenciação periférica. Esse fundo matricial encerra
pequenas ilhas de pfasmas rnais ferruginosos.

8O-LO0 cn (base) 3 Conjunto f,erruginoso endurecido - Couraça
Dornfnio nitidanente nodular constituido por nódulos
alongados, hor i zonta Imente. Esses nódulos tê¡n fundo natricial
pórf iro-esqué1ico, são ¡nuito porosos e contêm pLasma opaco
bruno-avernelhado escuro, esqueleto quartzoso (diâmetro rnédio
de l-nn) . Esses nódulos apresentan uma diferenciação
periférica formada por un fundo rnatriciaL bruno-avermelhado,
cujo plasrna têrn discreta anisotropia e esqueleto quartzoso
(diâmetro nédio de 0,5mm) . Esse fundo matriciaL pouco
anisotrópico constitui uma Iigação inter-nódulos. O limite
entre o nódulo e a sua diferenciação periférica é abrupto,
interdigitado, Sobre o fundo rnatricial rnais claro encontran-
se ilhas isoladas do plasma mais escuro (Fig. 174).

150-170 cm: Conjunto ferruginoso endurecído - Couraça o fundo
rnatriciaL bruno-âvernelhado é generaJ-izado torna-se rnais
anisotrópico enguanto os nóduLos individualizam-se. Esse
fundo rnatricial anisotrópico pode tambérn, constituir nódul-os,
que denominar-se-ão de nódulos argilosos (Fig,L78).

190-210 cn: conJunto ferruginoso endurecido - Horizonte nodular
em fundo argiloso. Generalizam-se os nódulos argilosos que,
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aLém de bruno-averme thados, podem ser formados por fundo
matricial, vermelho (Fig. 17c).

Esses nódulos e restos de fundo ¡natricial opaco estão dentro de
um outro, porf iro-esqué1ico, bruno-a¡narelado anisotrópico de
extinção ondul-ante, e cujo esqueteto é quartzoso (diârnetro
<0,5mm) .

s fNTEaE

No topo do perfil duas fases ferruginosa estão presentes. Una, é

representada por nódulos ferruginosos e outra, por fundos
natriciais opacos bruno-avermelhado e bruno-amarelado.
Aparentemente essas duas fases não apresentam nenhuma relação
entre eLasf a não ser o nesmo tipo de esqueleto. Não há nenhun
tipo de diferenciação ferrruginosa dentro da segunda fase, que

indique què os nódulos se originara¡n dela, Àbaixo desse conjunto
superior, os nódulos apresentam u¡na diferenciação periférica que
contên fundos rnatriciais, que gradan do bruno-avernelhado ao

bruno-anarelado. No rneio do perfil a fasê ferruginosa noduLar
torna-se contlnua.

Una fase de discreta anisotrópica, argilosa é discordante sobre
as anteriores e transfor¡na os nóduIos. Essa fase progride da
base para o topo do perfil.

Na base do perfil, uma fase bruno-a¡nare Iada, argilosa- silicosa,
em anaÌogia con a Toposseqüência lananduá, anisotrópica, ê

discordante sobre a pouco anisotrópica argilosa e sobre a

ferruginosa. Para o topo a fase bruno-a¡nare lada desaparece.

Assirn, confirma-se que há uma transformação, do topo para a base
da couraça, que dá origem a uma fase móvel, rnais hornogênea

indicando que pelo menos nesse nfveL, o conjunto móvel provén
dessa transfornação. Da basè para o topo a couraça tarnbérn se
transforrna e é sucedida por uma fase argilosa, pouco
anisotrópica que por sua vez é deferruginizada e transforrnada ern

una fase anisotrópica, argi losa-sil icosa.
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VARIAçÃO LÀTERjAI., DO PERFIL l AO PERFIL 2

Para jusante, desaparece a fase ferruginosa contfnua. os nóduIos
ganha¡n contornos sinuosos, diminuern em quantidade e de tananho.
Aparece uma fase bege clara, opaca.

TV-2-2-2- PERFII, 2

o-5o cm: Horizonte verEelho-amarelo pálido.Um domÍnio noduLar e

um dornlnio, composto por u¡n fundo rnatricial bege claro estão
presentes nesse nivel.

o dornfnio nodular é representado por pequenos nódulos
ferruginosos (o,2nn), os quais tê¡n fundo matriciaL porfiro-
esqué1ico, bruno-avernelhado ou bruno-anarelädo com plasma

opaco e esqueleto quartzoso (diânetro médio de lmm) et as

vezest poden apresentar diferenciaões locais, onde aparece urn

fundo ¡natricial bruno-avrrnefhado e bruno-anarelado de

discreta anisotropia.
Esses nódulos estão dentro de urna fase bege clara cujo fundo

matricial é granular. o esqueleto nesse fundo é quartzoso com

alguns plagiclásios e seu diâmetro médio é de 0,snn. o plasma

bege claro é opaco e se encontra eln torno dos grãos, fazendo
urna ligação entre eles. Desse arranjo resulta urna porosidade
intergrãos ben del"imitada. Localnente esse fundo matricial
contêm zonas de fundo ¡natricial bruno-avermelhado a bruno-
amarelado anisotropico.

95-L25 cn: Horizonte esbranquiçado. Dirninui o fundo ¡natricial
bege claro. os nódulos aunìentam de tananho e tornan-se mais
abundantes. Eles têm contornos sinuosos e são circundados por
um fundo rnatricíal bruno-amarelado, anisotrópico, estriado
que individual-iza pequenos fragnentos do nódulo.

L25-L4o crn: Horizonte êsbrânqulçado. Doninam os fundos
matriciais anisotropicos, estriados e ondulantes, bruno-
avermelhado e bruno-anarelado que mantêm no seu intêrior,
restos de fundos rnatriciais, opacos, senelhantes aos dos
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nódulos (Fig. 18). Esses fundos ¡natriciais nantên uma

distribuição complexa dentro da fase bege clara, que nesse
nível tem fundo ¡natricial porf iro-esqué I ico a granuLar.

14O-155 cn+: Ilorizonte dle alteração dlo nignatito. A rocha
apresenta, cono constituintes principais: plagioclásios
saussurit i zados , quartzos, rnicrocllnio e poucas biotitas. No

topo desse horizonte os minerais primários são cortados por
fraturas transninerais que estão preenchidas por óxidos de

ferro, formando uma rede ortogonal sobre os ¡ninerais. Ao Ìado
dessa configuração, ern transição rápida e nftida, desaparece
essa rede ortogonal" ferruginosa e aparece uma frente, onde

fragmentos de quartzo e plagioclásios estão cornpJ.etarnente

individua I i zados , mas firmernente interligados um ao outro,
sem criar porosidade intersticial, peJ-o plasrna muito ral-o,
bege-claro, opaco que. localnente, contêm placas de extinção
onduLante, Quartzos e plagioclásios, na transição das duas

configurações, têrn rnetade do cristal con rede ortogonal
ferruginosa e metade se¡n essa rede. Plagioclásios em

alteração, e preservados da fragnentação, mostran no seu

interior o mesno plasma bege-claro, opaco. os quartzos
apresentan figuras de dissolução.

Abaixo de L55cm+ só as biotitas começam a alterar-ser perdendo o
ferro de sua constituição. os plagiocásios ainda permanecen

quase inalterados.

s fNTEaE

Na parte superior do perfil a fase ferruginosa é nitidanente
dirninufda e de ferrugini za-se enquanto una fase bege cIara, )â
observada na Topossequência Tamanduá é generalizada. Mas para a

base essa fase bege clara é diminufda. Da base para o topo
di¡ninui-se o diâmetro dos nódulos e aparece una fase
anisotrópica que tende tambérn, a dininuir en quantidade em

direção ao topo.



94

Uma sequência de transfornação é então observada, a fase
ferruginosa é transfor¡nada na fase bege clara, quê por sua vez é

transformada na fase anisotrópica, que por analogia com a

Topossequência Tamanduá, podem ser consideradas, respectivanente
como sificosa e argi Iosa-sí l- icosa. Una frente de transformação
que progride do topo para a base, transforna a fase silicosa,
porf iro-esquéIÍca en granular. o resultado, é o encontro da

frente de transformação, do .topo e da base do perfil, que
configura a seqüência vertical: horizonte arenoso, no topo,
sobre horizonte argiloso-silicoso, na base,

No horizonte de alteração destacan-se:
- alteração con ferruginização formando uma rede ortogonal

ferruginosa;
- destruição dessa rede ortogonal;
- alteração eÌn plasna bege-claro, acompanhada da dissoJ-ução dos

quartzos, e sua posterior transforrnação en pLasna de extinção
ondulante.

Na alteração a fase ferruginosa é transitória e logo
transformada na fase silicosa, tanbén transitória, eüê se

origina da alteração dos quartzos e dos plagi,oclásios. Por
anatogia con a Topossequência Tananduá, essa fase é transfornada
numa outra, argilosa-silicosa, dada a presença dè plasna
ondutante, como aquele observado naquela topossequência.

IV-z-3- DADOS ÀNÀLÍTICOA

rv-z-3-1- ANÁr,rSEs QUÍUrcÀs

As anál-ises quírnicas por FRX, da fração <3Oum. do horizonte
friável, nostraram (Fig, 19):
- distribuição inversa de síIica e alumfnio para todos os perfis
da toposseqüência. os teores de sÍIica são rnais elevados do que

os de alu¡nfnio (Si/Al a 30cn de profundidade no perfil l- é de

1,89 e no perfil 18 é de 3.53),'
- percentagem de Fe2o3 menor e distribuição inversa à do Al2o3;
- vaLores decrescentes de TiO2 para a base do perfil-;
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teores baixos e distribuição irregular de K20 e cao no perfil

Lateralmente, verif ica¡n-se :

- distribuição inversa entre sí1ica e alumínio, observando-se
teores crescentes de sílica e teores decrescentes de alurninio.
para jusante;

- teores decrescèntes de Fe2O3 ' para jusante;
- teorês crescentes de K2O, para jusante.

Para a fase solúvel em HCI, do conjunto feEuginoso endurecido
(Fig. L9), o resultado é:

- distribuição inversa entre ferro e atumlnio, por perfil, el
aumento de alurnfnio para jusante da toposseqüência;

- distribuição de cao e Mgo, aproxirnadarnente constante, no

conjunto ferruginoso endurecido e. crescente no horLzonte de

alteraçãor tanto por perfil cono na toposseqüência, para
j usante .

TV.2-3-2- ÀNÁI,IsES !.ÍINERALÓGICÀ8

A nineralogia do resíduo insolf¡vel, obtido a partir do ataque do
rrpl"asmarr (vÍde íten netodlologia de pesquisa: aná1ises por

toposseqüência, págína 36) do conjunto ferruginoso enöurecido,
com Hc1, é caulinita e ilita; para a amostra total desse mesmo

conjunto, mofda e pipetada à fração <o,oo2 mm, a mineralogia é

caulinita, goethita, quartzo e il-ita. A figura 204 rêprêsenta a
variação dos picos para o perfil 1: há una dininuição da agudez

do pico de caulinita a 8O-lOOcm, onde a couraça é nais rnaciça.

A figura 2oB mostra a mineralogia do horizonte argiloso
esbranquiçado, no perfil 18. À nineralogia é sernpre caulinita,
ilita e traços de goethita.



96

rv-2 -3 -3 -INTERPRETÀçóE8

A relação Si/Al. igual â L,89, no perfil L, conjunto nóve1,
indica que a síIica está presente na caulinita, enquanto, no
perfil LB a reLação de 3,53 nostra disponibilidade de sflica,
que pode correlacionar ao quartzo ou à sfLica secundária.
Portanto, para jusante di¡ninui a argila no conjunto nóvel.

Os teores decrescentes e¡n ferro, para jusante, confirmam a
def errugini z ação,' o aunento en AI2O3, nos horizontes que sucedem
esse conjunto, indica aumento de argila en relação ao conjunto
móvel.

Dessa maneira, como não foram observadas figuras de acumulação
de argila eluvial no conjunto ferruginoso endurecido e nos
horizontes que o sucedern, depreende-se que a argil"a é forrnada
nesse nÍvel e que, no horizonte friável, ela é destruída.

Ív-2-4- VÀRIÀçÁO DÀS ORcÀNrZAçõ88 pEDOLóCrCOs

TOPOS8EOÛÊNCrÀ CAAÀ DO VELHO

Alguns limites principais foran observados nessa topossequência
(Fiq. 16):
1-- aparecimento de nódulos ferruginosos;
2- couraça contfnua;
3- aparecimênto de textura argilosa;
4- aparecirnento da hidromorfia;
5- aparecimento do horizonte esbranquiçado (ou fase bege clara);
6- alteração.

O limite 1 segue toda a encosta e o 2, em forna de cunha,
desaparece a partir do infcio do segnento côncavo. Já què a

couraça se transforma, a continuidade desses nódulos contribui
para dizer que ela era continua,
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o limite 3 acompanha toda a encosta e representa um lirnite entre
a couraça contfnua, no perfil 1e entre um conjunto rnóveI,
arenoso, nos perfis LB e 2, Ao mesno tempo a hidromorfia (linite
4)¡ presente na parte inferior do perfil 1, merguLha em sentido
contrário à topografia e se prolonga para jusante, acompanhando

o horizonte argiloso eEbranquiçado.

o linite 5 inicia-se a partir do segmento nédio da vertente.
como nenhuma reIíquia da fase bege clara foi encontrada no

perfil 1. acredita-se eue, ou essa fase foi compLetanente
transfornada en argila, ou ela nunca existiu. Nesse último caso
pode-se aventar a idéia da presença da silicificação sonente
relacionada a litologias mais quartz o- feldspát icas .

o l-inite 6 representa o aparecirnento dos horizontes de alteração
que correspondem à alteração do diabásio e do migmatito.

A couraça é portanto trânsfornada, atualrnente, no sentido de

jusante para montante e a partir do topo e de sua base.

A partir da base, una frente argi J-osa-s i I icosa, fornada in situ,
progride sobre a couraça e sobre a fase bege clara (silicosa), a

hidrornorfia temporária, que atravessa indiferente¡nente o

diabásio, o nigrnatito e a base da couraça, parece ser o agente
de formação da fase argi losa-si }icosa.

A partir do topo, una frente de transformação cria una

diferenciação textural entre o horizonte de superfície e o

subjacente, a partir do perfil 1A para jusante e I uma

descontinuídade estrutural en relação à couraça, do perfil 1 ao

14. Essa frente corresponde à destruição da couraça, da fase
silicosa e da fase argilosa-silicosa.
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A frentre de transformação argilosa e si-Iicosa progride tambérn
de jusante para montante e faz retrair a couraça, güe se afina e

toma a forma de cunha. Na jusante a frente descendente, arenosa
se junta a frente ascendente, sobre a fase silicosa e,
descendente na rocha. Nota-se que a jusante o segmento da
encosta é côncavo e, que a montante, ele ê convexo. A ruptura
entre os dois, corresponde ao desaparecimento da couraça
contínua.

A frente de alteração, argilosa-sil-icosa, é descendente na

rocha, e atravessa indistintamente o diabásio como o migrnatiLo,
criando um plano de alteração.

A cronologia dos eventos, identificada para a Topossegüência
Tamanduá é a mesma observada para essa: formação de uma

cobertura l-aterÍtica com couraça ferruginosa que é transformada
em uma cobertura silicificada que final-mente é recolocada por
uma cobertura argilosa-silicosa.

IV-3- CONCLUSõEs SOBRE A COBERTURÀ LÀTENÍTICA

As figuras 54, 6 e l-64 e 168 registram as variações laterais e

verticais dos horizontes das toposseqüências TÀIrf e CV. Na

toposseqüência CV, um pouco a jusante do perfil 1A, a

superposição dos horizontes (horizonte móvel, arenoso sobre
horizonte argiloso-silicoso) indica que a transformação da
cobertura lateritica e acentuada e avançou de jusante para
montante até o terço superior da encosta. Na toposseqüência TAJ,! |

esse tipo de superposição de horizontes, Iocaliza-se a jusante
do perfiÌ 4, no terço inferior da encosta, o que condiz com uma

menor transformação da cobertura laterítica.

Apesar da diferenciação, nâ progressão dessa transformação,
entre as duas toposseqüências, percebe-se que ambas passaram
pelo mesmo tipo de evolução. Dessa maneira, sem introduzir o

mesmo nÍvel de detalhe no estudo da toposseqüência CV, as
descrições e comentários permitem identificar, para as duas:

nz

r*
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u¡na fase ferruginosa, resultado da formação de uma couraça
ferrugJ-nosa laterítica, demonstrado pela sequência de

evolução dos nódulos;
uma fase silicosa, resultado da deferrrugini z ação e

transformação da fase ferruginosa e da alteração da rocha;
uma fase argilosa-silicosa, resultado da transformação das

fases ferruginosa e silicosa e da alteração dos rninerais
prinários.





101

CÀPf TUI.,O V

V- COBERTURå SILICTFICÀDÀ

Essa cobertura, identificada à noroeste da área foi estudada en

toposseqüência. A partir do estudo inicial, com tradagens,
identi f Ícaran-se as organizações pedotógicas que servira¡n como

base para a localização de 4 trincheiras.

v-1- TOPOSEEQÜÊNCrA VÀr.,E DO PAXUA!!rRrM rrAr'

A toposseqüência situa-se a sudeste da cidade de Oliveira dos

Brejinhos a aprox irnadamente 18Kn' A partir dessa cidade, en

direção à de Boquira, toma-se una estrada lateral-, a

aproximadarnente 2Kn da primeira localidade; a 16Km à frente, em

direção ao Rio Paranirirn, encontra-se a toposseqüência.

o refevo local, caracterizado por f ornbadas de topos arnplos, tem

seguirnentos convexos a montante e seguinentos côncavos a

jusante. Na ruptura de declive, que narca a passagen do segnento

convexo para o côncavo, afLoraf geralmente, um horizonte
siticificado que será denominado de silcrete.

v-1-1- DE8CRIçÃO tfACROsCóPrCA

A descrição da toposseqüência será feita de montante para
jusante e do topo para a base (Fig. 2l-A e 21-B) '

v-1-1-1- PERFrr., X

o-2 cm3 CroEta dê sup€rfície. A crosta apresenta algas pretas ern

superfície e divide-se en duas camadas. A superior, de 1mm de

expessura, tem cor 1oYR5/6 e textura arenosa. A inferior, de

mesna cor e textura que a superior, contém volunes de cor
cinza e voLumes de cor urn pouco mais escura que o fundo
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adjacente. A asse¡nbléia dos
re.lativamente cornpacta.

grãos do esque I eto

2-L4 cm: HoÌizonte de cor bruno-anareladla (1OyR6/6) | e

repartição irregular do plasna e textura arenosâ. Em zonas
mais brunas, observa-se maj-s plasma e em zonas mais
amareladas, nenos plasma. A atividade biológica e a
porosidade são fortemente desenvolvidas e, essa últi¡na é de
assernbléia dos grãos do esqueleto.

14-35 cm: Transição gradual por aunento do plasma. Horizonte
bruno-anarelado (10YR6/7), arenoso, tem um pouco rnais de
plasna que o anterior, e envolve alguns volu¡nes de mesma cor
do fundo, un pouco nais duros e de assembl-éia rnais compacta
do que desse úÌti¡no. A porosidade da assernbléia dos grãos do
esqueleto é forte e, a porosidade tubular é fina. Nunerosas
feiçðes biológicas esféricas e tér¡nitas foram observad.as.

35-75 cm: Transição gradual por au¡nento de plasma e dos volumes.
Horizonte bruno-amarelaalo (10YR7/8), atêno-argiloso, rnaciço,
mas, quebra-se em poliedros nítidos. o horizonte tem um pouco
mais de plasma que o anterior, sern nicroagregação, assembléia
rnuito porosa e presença de tubos finos. Os volumes observados
foran os de nesna cor do fundo eue¡ tornan-se mais
abundantes, para a base do horizonte.

75-L43 cm: Transição graduaJ. por aunento dos volumes. Horizontê
bruno-amarelado (L0YR7/8), areno-argiloso, rnaciço e se quebra
formando poliédros. Os volumes são abundantes, tên coesão
nédia e a cor é semelhante à do fundo ou, bruno-avermelhada.
A porosidade é fraca con alguns poros tubulares. Feições
biológicas esférícas f orarn observadas,

L43-L95/235 cm: Transição gradual por aunento dos volurnes.
Horizonte bruno-anareLado (1OYR7/8), areno-argiloso, roaciço,
quebra-se ern poliedros nitidos, envolve grande quantidade de
volumesf geralnente duros e cornpactos, com tamanho de até
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6cn. Esses são brunos, con dornínios vermelhos e brancos;
vermelhos com dornínios da cor do material do fundo e de cor
vermelha e branca dominante. Todos, são interpenetrados pelo
material adjacente. outros volumes, menos duros do que os do

horj-zonte inferior e seixos sub-arredondados (2cn de

díâmetro) tanbém f ora¡n encontrados. A atividade biológica,
irnportante, propicia urna porosidade rnuito desenvolvida.

195/235-3oo cn+! O horizonte constitui-se ale fåixas conpostas
por placas irregulares, de rnaterial endurecido (silcrete?),
separadas por rnaterial móvel. À principal faixa, no topo do

horizonte , ten espessura de l-0 a 30cm. o material das pJ-acas

ten cor brunâ-clara (L0YR6,5/8) , domínios ocres (10YR7/8) e

manchas cinza-cl-aro mais ou menos anastomosadas. A porosidade
desse material é fraca, embora, ele apresente uma porosidade
tubular, biológica, cujos poros, tên até 4rnrn de diânetro. o

material nóveJ-, pouco coerente, de estrutura poliédrica, mais
poroso que as faixas duras (porosidade tubul"ar fina) , é

bruno-amarelado claro con dominios mais coerentes, com

l-inites difusos, e numerosos volurnes brancos anastomosados e

volumes ocres nenos abundantes, penetrado peJ-o material da

matriz móveI.

- RaízeE no perfil: as rnédias são pouco abundantes, mas estão
presentes até a base da trincheira, os filarnentos de fungo são

abundantes em todo o perfil.

s iNTEs a

Esse perfil é constituldo de:

- urn conjunto de horizontes bruno-arnare lado, claro, arenoso no

topo a areno-argiloso a partir de 35cm, corn porosidade forte
e atividade biológica forte, e apresenta una sequência de

volumes durosf com gradação vertical de cor e de dureza;
- um horizonte con faixas endurecidas e volumes mais coerentes,

ambos, provaveLrnente, cinentados por silica secundária, en um
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fundo móve1, de mesna cor, presente na base do conjunto
super i or .

Essa sequência contínua permite l-evantar duas hipóteses:
- que houve um desenvoÌvinento contlnuo do sofo rrper descensumrt,

a partir do mesno material, con formação do silcrete en
profundidade;

- que a sequêncía continua, dos fundos e dos volumes, é uma

relÍquia de um silcrete outrora rnais expesso.

v-1-1-2- PERFIL 2

O-2 cm: Crosta de superfície. Algas pretas e areia solta
distribuern-se de maneira descontinua na superffcie. o

prirneiro centimetro é cornpacto e descola-se do segundo que é

menos compacto. A cor do conjunto é bruna. No segundo
cêntíme centínetro a cor é (10YR5/4). Esse rnateri
nais cinza (matéria orgânica) e volurnes de cor inais viva que
o rnaterial adjacente (quartzosos).

2-7 cm. Horizonte dle cor bruno-anarelada clara (8,5YR6,5/6,5),
arenoso, tem plasma pouco abundante, anareLo, em pequenas
pontes entre os grãos do esqueleto e estrutura maciça rnuito
friável. A porosidade é forte e de assenbléia dos grãos.

7-37 cm. Horizonte friável bruno-anarelado, arenoEo
A 7-LB cm: Transíção difusa e de contraste fraco, O horizonte

tem cor 7 t5YR5/6,5t é naciço, muito friáveI, arenoso, e tem
dornínios rnais ricos en plasna amarelo e cinza.

A 18-37 cn a cor é urn pouco rnais clara e o plasma é rnais
abundante. A porosidade é forte e de assembléia dos grãos.

37-75 cm: Ilorizonte bruno-anarêIado, areno-argiloso, muito
poroso con distribuição irregular do plasrna à escala de 2-
3mn: zonas arenosas mais averrnelhadas e zonas argilosas mais
amarelas. A estrutura é maciça, corn faces de ruptura
marnelonar. A porosidade é forte: de assembléia dos grãos do

esqueleto e tubos finos abundantes. Tubos biológicos, con



revestinento f ino
observados.

105

alguns volunes brunos, foran tanbém

'75-L56 cm: Horizonte bruno-avernêlhado (7 ,5yPt6/8) / areno-
argiloso.

A 75-90 cm, a porosidade é de assembléia dos grãos do esqueleto
mas menos abundante que o horizonte anterior' os poros finos
são numerosos e a 75cm observa*se um dornínio compacto, de 2 a

4mm, formado por dois volumes, bruno-avermelhado e brancof
co¡n limite abrupto entre si.

A 90-135 cn. pernanece o nesmo naterial e os volurnes são brunos
e bruno-avermelhados (5YR5,5/8), com plasma liso, duros e

compactosos,
A 135-150 cm o naterial é como o anterior, e envolve volumes de

l- a 2cn que apresentam porosidade vacuolar e' são também

atravessados por feições biológicas.

150-156 cm: Transição gradual por aumento dos volumes duros e

cornpactos. Ilorizonte bruno avermelhado (7f 5YR6/8) , areno-
argiloso, com porosidade de assernbléia dos qrãos do

esqueLeto, envolve volumes bruno-aver¡ne lhados (5YR5'5/8), con

plasna Iiso, duros e conpactos, de tamanho de 2 a 5cn, con

porosidade tubular irregular e de tamanho nenor que a do

rnaterial adjacente, Esses volumes são atravessados por tubos
preenchidos pelo nesno rnaterial adjacente.

156-215 cm: Lirnite abrupto, irreguJ.ar' Horizonde endurecido ile

cor cinza. Na parte superior, até 205cn, u¡na fase dominante
endurecida de cores cinza, nuito claras e bruno-averme thada ,

é contínua, mas penetrada por un fundo friável (silcrete?). A

fase cínza, muito clara, é formada de plasna branco e de

grãos de quartzo en assembléia compactaf atravesssada por
tubos con parede de coloração ocre e espessura inferior a

0,2nm (aspecto de filarnentos ocres) . A fase bruno-averrne thada
apresenta plasrna liso e porosidade vacuolar. o conjunto
endurecido é nuito poroso, com zonas locaL de porosidade
tortuosa. Localmente, un grande volume vermelho 2f5YRf menos



106

endurecido que o silcrete, inclui volunes bege que contêm
pequenos volurnes vernelhos, Preenchinentos biológicos en
tubos, bruno-avernelhados a brunos, endurecidos, foram
encontrados.

2f5-265 cn: Ailcrete?. É constituido por duas fases: uma,
dominantemente bruno-anarelada (1OYR7/6) endurecida, areno-
argilosa e estrutura poliédrica de 1 a 2cm e, outra,
poJ-iédrica, variavel¡nente endurecida: decrescente com a
intensidade da cor - bruno escura, ocre ou vernelha -. As
duas fases têm porosidade tubular e de assembléia de grãos,
muito desenvoLvida.

265-28Q cn: Horizonte friáveI con inúmeros volunes de cor
variegada. Un material móve], de cor bruno-anarelada clara e
estrutura gera.l poliédrica, envolve volumes de forma
irregular e cor variegada: branco, vermelho e ocre. A fase
branca, associada à borda dos poros, ten plasma menos
contínuo et a vernelhaf nenos porosa, tem plasna rnais
continuo. A porosidade, geralrnente tubular, é bem

desenvolvida.

Raízes no perfít: abundantes até o sil-crete e dirninuindo até a

base da trincheira.

S ÍNTESE

perfil caracteriza-se por:
parte superior arenosa com porosidade de assernbléia dos grãos
e rnuito pouco plasrna;

parte areno-argilosa con assenbléia geral mais cornpacta, ainda
rnuito porosa, con muitos poros tubulares finos, verticais,
tipo radicela,'

sJ-lcrete, precedido por una seqüência contínua de volurnes mais
duros, bruno-averme lhados , é recortado na sua parte superior
por um fundo friável, idêntico aos dos horizontes
sobrejacentes bruno-averne lhados ( ferrugini zação ) ;

o
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a parte nais endurecida do silcrete apresenta una fase mais

bruno-avermelhada e uma fase branca, con poros de coJ-oração

branca; para a basè, a coloração torna-se mais amarela e

apresenta volunes ligados aos poros;
todo o conjunto do silcrete é recortado por tubos biológicos,
numerososr corn preenchimento .l-ocalnente endurecido.

o comportamento do silcrete na água mostrou que una parte
permanece coerente e outra parte torna-se mais frágil e esnaga

facilmente. Esse teste permitiu distinguir naterial duro, por

estar seco, do rnaterial cirnentado por uma fase insolúveI.
os conentários gerais feitos para o perfil 1 servem tarnbém a

esse perf i J. .

V-1-1-3. PERFIIJ 3

o-60 cm: Horizonte nóvel arenor¡o. o horizonte é bruno-
acinzentado e torna-se cada vez rnais cinza con a

profundidade, até atingir a cor branca no contato con o

silcrete. Para a base, o contato com o horizonte inferior é

abrupto e é feito por um horizonte esbranquiçado, rnuito
poroso (porosidade tortuosa) , que contém inúrneros seixinhos"

60 cm+: o silcrete é rnuito duro (o rnais duro da toposseqüência)
e apresenta no topo una banda vermelha. É constituido de

grãos de quartzo e alguns seixos cinentados por sllica e é

recortado por nulnerosas feições biológicas silicificadas e

tubos con várias gerações de silanes, espessas, de até o.5mn'

variação lateral do silcrete até socn a jusante (Fig. 218)

Lateralmente observa-se:
- A 5ocn, nais para jusante, o silcrete desaparece com um linite

vertical convexo. Ele ten espessura de 10cn e repousa sobre

um rnaterial areno-argiloso, duro, bege com rnuitas nanchas

dendrfticas pretas no seu topo (I).
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Acima da extrenidade do silcrete observan-se nanchas de
hidromorfia temporária (ocres ligadas aos poros), cujo Iinite
superior está a contra-declive em retação a topografia (C) ,

Em prolongamento com a extremidade do siì,crete, observam-se
nódulos de 3cm, pretos, corn periferia ocre, que dirninuem para
jusante e tornan-se volumes ocres não endurecidos (E--> F-->
G) .

En prolonganento com a base do silcrete observa-se um fundo
bruno, argiloso, que se espessa rapidarnente para juzante. O

limite superior da argila atravessa o conjunto nodular.
Àcina da argila existe un horizonte caracterizad.o por areia
muito fina, branca, dístribuÍda em coifas, nas faces das
estruturas horizontais, oblfquas (feições caracterlsticas do
rneío lixiviado) .

S ÍNTE8E

A geonetria do conjunto nodular sugere que esses nódulos
constituem re1Íguias ferruginizadas do silcrete. O conjunto
argiloso é discordante sobre o conjunto nodular, aparecendo,
então, como un horizonte de neofornação ou/e ituviação: acima do
conjunto argiJ.oso observa-se o conjunto lixiviado. À geometria
do topo da hidrornorfia indica que existe, na estação úmida, um

lençoI en carga, abaixo do silcrete.

V-1-1-¡l- PERFIIJ ¿l

0-30 cm: üorizonte bruno-acinzentado ¡ arenoso. O horizonte
al-gumas manchas ocres e torna-se rnais claro em direção à
base.

30-50 cm3 Horizonte cinza nuit,o clâro, arenoso. O horizonte
muito friável- e apresenta algumas nanchas ocres,

50-70 cn! Horizonte bruno claro, arenoso, É compacto e apresenta
un náxino de manchas ocres.

t ern

sua
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7O-95 cn: Horizonte mais conpacto que o superior, arenoso
muito porosor tem cor bruna nas con una rede branca
quartzos Iinpos e nanchas ocres. Quartzos finos são raros.

95-l-0o cn: ¡Iorizonte nuito friável, arenoso, esbranquiçado.
horizonte tem manchas ocres rarasf quartzos rnuito finos
seixinhos.

100 cm+! Horizonte argiloso de eEtrutura coLunar. Nesse níveI
estão presentes colunas de solonetz, arredondadas no topo,
onde se observa uma mistura de areia/argila sobre 1cm no

topo. Nas fendas do solonetz são observados quartzos finos e

volurnes bruno-averrne Ihados devido a revestirnentos argilosos,
vermelhos nas faces de mini-poliedros de argila, e volunes
ocres argilosos,

s fNTEs E

observan-se !

- dois horizontes ¡nais claros e de coesão mlnima: un, entre 30 e

50cmf e o outro, no topo da argila;
- as manchas ocres aumentam progress ivamente ao redor de 50cn,

atingem seu máximo entre 50-7ocm, e dirninuen para baixo.
- a porosidade aurnenta para baixo, sem rel-ação evidente com a

coesão,
A coesão parece depender dos

porosidade.
quartzos muito finos e não da

V-1-1-5- PERFIL 5

Perfil rnuito senelhante ao anterior, algumas diferenciaçöes
estão presentes:
- ausência do horizonte cinza rnuito claro e mais friável
superior;
- as nanchas ocres êxisten nas, são nenos numerosas;
- presença de volurnes ocres con pequenos domÍnios vermel-hos.

e

de

o
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v-1-1-6- DTFERENcTAçÃo LÀTERÀr, DÀa oRcÀ¡¡rzÀçõEs PEDor,óc¡cas
rorossrgüÊtcrA vÀrrE Do PÀRÀ¡ifrRrtit rrÀrl

Parte de nontante da seqüência, do topo até o ressaLto do
silcrete:

Do Topo, até o silcrete, existern Iimites, observados nas

trincheiras e com as tradagens, sobre a rnaior parte da

toposseqüência (Fig. 21"À), São eles:
(a) o aparecimento de pequenos volunes duros (da cor do fundo,

no topo, passando a bruno-avermelhados , na base);
(b) a passagen de uma textura arenosa superior a uma textura

areno-arg i J-osa ;
(c) o aparecirnento de volunes ocres e brancos;
(d) o aparecimento de un material irnpenetráveI ao trado:

sil-crete.

os lirnites (a) e (b) são sensiveLnente paralel-os entre si e à

superfÍcie topográfica, Esses e o linite (c) desaparecen no meio
do segmento mais inclinado da vertente. o desaparecimento
corresponde a u¡na subida do silcrete e à rnodificação de cor do

conjunto superior, que passa de bruno-amarel"ado a bege.

os limites (c) e (d) estão iguafnente ligados topogra f icanente,
rnas tornan-se mais profundos quando se dirige para montante. Da

trincheira 1 para a tradagem (tr) eLes estão em contra-declive
con a topografia.

- Parte de jusante da seqüência, a partir do ressalto do

E i I crete

A jusante do ressalto, o silcrete rnergulha e desaparece
abruptanente (Fig. 2l-À), Prolongando-se por 1r, reliquias do

silcrete, na forna de nódul-os ferruginosos, são observadas. os

solos a jusante apresentam um conjunto superior lixiviado e un

conjunto inferior argiloso, neoformado ou iluvial. Entre esses
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doís conjuntos observam-se nanchas ocres, em prolongamento aos
nódulos. Mais para jusante ainda, o conjunto superior lixivíado
desaparece e I o conjunto argiloso aflora na superfície,
aparecendo, ao nesmo tempo, nu¡nerosos seixos arredondados.

Na parte alta da vertente, as observações nacro-norfo lógi cas vão
no sentido de un desenvolvimento Úper descensunrr da cobertura
inóveI, que transforrna atual-nente o silcrete. No entanto, parece
gue abaixo da frente superior de transformação do silcrete¿ a

f orrnação desse, continua. Urn dos argumentos mais fortes nesse
sentido é a existência de feiçöes biológicas endurecidas peì.a

silica.

Na partè jusante a geornetria do conjunto nodular sugere que os

nódul-os, constituem rellquias ferruginizadas do silcrete, o

conjunto argiloso é discordante sobre o conjunto nodular,' esse
aparece cono um horizonte de neofornação e/ou iluviação: acima
do conjunto argiloso, observa-se um conjunto Iixiviado. Enfim, a

geornetria do topo da hidrornorfia indica que existe, na estação
úmida, urn lençol em cargaf abaixo do sil-crete. o aparecimento,
em superfície, dos seixos arredondados, junto com o

desaparec irnento do conjunto superior lixiviado, e o fato de

terem sido observados seixos con o eixo rnaior em posição
vertical-, pressionados entre os prisrnas de argila, sugere uma

subida desses últirnos para a superfície, através de rnovi¡nentos
de contração e retração da argila,

v-1-2 - DESCRTçÃO UTCROMORFOT.,,óGrCA

v-1-2-1- PERFrr, 1

35-75 cn: Horizonte bruno-anareladlo areno-argiloso naciço. Nivel
muito poroso. os grãos, distantes um dos outros, dão origern a
poros rnuito largos. A estrutura do fundo matricial ê,
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portanto, granular ef o plasnaf bruno (2), opaco/ restringe-
se ao entorno dos grãos (Fig. 228). Os grãos são quartzosos e

têm diârnetros médios de 1mm. Localmente, zonas porfiro-
esquélicas conpôem volumes arredondados que rnantêm o mesmo

tipo de pLasna do fundo matricial adjacente.

I15-f25 cm: ÌIorizonte bruno-anareLaðo con nuitos voLu¡reg duros.
Donina un fundo matricial senelhante ao dos vol-umes

arredondados, descritos acima, que, Iocalnentef tem estrutura
granuLar. A porosidade dininui en relação à precedente

290-3oo cm: Horizonte ên placas irregulares endurecidlasd. Duas

fases foram observadas:
- um fundo natricial porf iro-esquéL ico, composto de esgueleto

quartzoso e alguns pJ.agioclásios (2nm a <0,5nm) e um plasrna

argi Io-s i l ico-ferruginoso (vide íten micro-anáLises, página
L26l I bruno-arnarelado, opaco, que chamar-se-á fase bruno-
amarelada;

- um fundo matricial, tanbén porf iro-esquéI ico, com un esqueteto
de mesma natureza que o anteriorr nôs¡ un pouco menos

grosseiro e um plasrna silicoso com un pouco de aì-urnínio e, às

vezes, cáLcio e ferro ou potássio (vide íten micro-análises,
página L26), bege-cl"aro, geralmente opaco, que pode

apresentar, localnenter pequenas ripinhas ou pontuações, que

denorninar-se-á fase bege c1ara.
o lirnite entre essas duas fases é interpenetrado.
Dentro dessas duas fases encontra¡n-se volumes arredondados¡ que

conservam semelhanças de esqueleto con a bruno-amare lada; o

plasma, no èntanto, teÍì cor um pouco nais forte (Fiq. 22À) .

A porosidade nas duas fases e nos volumes é fraca. Alguns vazios
na¡nelonares foram observados.

En todo o perfil alguns quartzos do esqueleto são ferruginizados
com pelícufa bruno-avermelhada escura, fraturados e corroÍdos
(Fiq. 22c) .

(2)- Quanalo a cor não for seguída pelo índlice (LN) significa uma
obgervação em luz nornal. ge ela for seguidâ por (L,,P) remete-se
a u¡[a observação em luz polârizada.

#



1l-3

S INTEg E

Uma fase bruno-amarelada, argi 1o-s i I ico-ferruginosa, é
encontrada no topo do perfil.

Para a base aparece uma fase bege clara, silicosa.
À estrutura granular passa a porf iro-esquéI ica , en direção à
base do perfil, enquanto dirninui a porosidade; em direção do
topo, ilhas por f iro-esquéI icas pernanecem corno reliquias, que
forman os volumes arredondados.
Os quartzos ferruginizados e corrofd.os sugerem una

ferruginização anterior e una dissoJ-ução.

*

Essa seqüência microscópica mostra que ]nâ, pelo
fases de desenvol-virnento do perfil:
- uma fase de f errug ini zação,. nesse caso, os plasnas

e os quartzos ferruginizados são reliquiais;
- t'per descensumrrr a partir dâ deferrugin i zação

rnóvel, mais ferruginizado, com formaçôo do plasma

nenos, duas

rnais brunos

do rnaterial
bege claro.

4q

*
6

d
&
4

V-L.2-2- PERFIL 2

10 cm: Ilorizonte friável bruno-anarelado arenoso. Nivel
extremamente porosof de estrutura granuLar, na quaL os grãos
nantên sonente una pelfcula de plasma bruno-amarelado claro
(fase bruno-amarelada ) . Alguns voLumes porf iro-esqué I icos
estão presentes.

4O-65 cm: ¡Iorizonte bruno-anarelado aÌeno-argiloso. Dornina a
fase bruno-arnarelada, corn plasna um pouco mais cJ-aro, que a
esse nível, é ainda porosa e na qual o plasma restringe-se ao
entorno dos grãos. Al-gumas ilhas porf iro-esquéf icas formam
volumes arredondados cujo plasma é urn pouco nais escuro do
que o adjacente. o tananho dos grãos do esqueleto da fase
granular tem diânetros mais homogêneos e rnaiores, enquanto
nos volumes o esqueleto tern diâmetro heterogêneo (grandes e
pequenos ) .

ffi



TL4

85-95 cm: Horizonte bruno-avernelhado areno_argiloso. À
porosidade é ainda abundante e a estrutura do fundo matriciaL
é praticanente granular. A fase bege cl-ara restringe_se a
volumes arredondados, de lirnite irreguJ-ar con a fase bruno_
amarelada.

14L-150 cn: Ilorizonte bruno-avernelhado areno-argiroso. Domina a
fase bruno-arnareÌada, porém, o plasna é urn pouco mais cfaro.
Essa fase é tambén porosa e de estrutura granular, apesar de
manteren-se algunas zonas porf iro-esqué I icas , Un nóduIo
ferruginoso, gue denoninar-se-á de nódulo ferruginoso opaco,
foi observado. Esse nódulo ten fundo ¡natricial bruno_
avermelhado, plasma opaco e esqueleto quartzoso,

1'60-77o crn: Horizonte endurecido de cor cinza. A fase bege crara
é generalizada. Sobre os grãos do esqueleto quartzoso e nas
suas fraturas, um plasma bruno-avernelhado / opaco, está
presente dentro da fase bege clara.

190-200 cn: gilcrete. A fase bege clara é generalizada, nas, no
seu interior, donínios mais anisotrópicos, onduLantes e de
estrutura plásnica squelsépica e vosépica são observaClas.
Outros dornÍnios, bruno-averme lhados, anisotrópicos, são
alongados e distribuídos cono ilhas dentro da fase bege
clara. Essas configurações anisotrópicas denorrninarse-ao de
fase argi J-osa-s i I icosa (vide anáIines ao EDg, dessea plasmas,
em lâmina nais a frente, páglnås LfB/:-Z7r. A essa fase,
associa-se tambérn, pápulas e cutans, constituídos por un
pl-asma amarelo escuro, alén de urn nódu1o ferruginoso opaco.
Analisado ao EDs, o plasna do nódul_o constitui-se de ferro,
titânio, nanganês e de urn pouco de sílica.

27o .m. Ilorizonte friável con inúmeros vorr¡meÉr de cor variegada.
À fase bege cl-ara é ainda dorninante er no seu interior,
permanecèm os do¡nínios mais anisotrópicos, Õndulante e de
estrutura p1ásrnica sguelsépica e vosépica e, inúrneras ilhas
da fase bruno-amare lada .
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Um volume arredondado, que denoninar-se-á de volurne arredondado
ferro-silicoso, foi encontrado associado à fase bege clara.
Esse apresenta-se como segue:

- fundo natricial de estrutura porf iro-esquél ica;
- esqueleto como o do fundo natricial adjacente;
- plasma ferro-sil-icoso (vide ítem micro-análises, Þágina 12?) |

bruno-averrne lhado I com extinção pontuada.
No interior desse volu¡ne, numa zona mais porosa, observa-se un

plasma de cor anarela escura, de extinção ondulante e de
estrutura pIásmica vosépica e squelsépica. Dentro dêIe, são
encontradas ilhas do bruno-aver¡ne thado, opaco, já
identificado no interior dos nódulosf o que configura utna

transformação geoqufmica (Fig. 23).
A passagem desse vofune para a fase bege clara é abruptata, mas,

se faz através de quartzos comuns aos dois (Fiq, 23).
Na fase bege clara os grãos de quartzo do esqueleto são, alguns

ferruginizados, com películ-a bruno-averne thada, e outros,
contên restos de plasrna da fase bruno-amarelada.

sÍNTE8E

Destacam-se:
- aparecimento dos volunes arredondados ferro-s i I icosos ;

- aparecimentor na base do perfil, de plasma de extinção
ondulanter tanto dentro da fase bege clara, como nos vol-urnes
arredondados ferro-s i l- icosos;

- desaparec imento, para o topo, dos plasmas ondulantesr'
- desaparecirnento, para o topo, da fase bege clarai
- a fase bege clara atravessa a bruno-anarela e as reIÍquias

mais escuras.

A fase bruno-amarelada deferrugini za-se para a base do perfil,
enquanto, a fase bege clara generaliza-se nesse rnes¡no sentido.
Esse fato pernite confirmar que essa últirna desenvolve às

expensas da primeira, que é nais ferruginizada, No entanto, para
a base, o plasma bege-claro adguire, localmente, extinção
ondulante.
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Nos horizontes de topo, enquanto o plasma dos volu¡nes
arredondados e do fundo matricial- adjacente são semelhantes. há
uma diferença nítida na abundância e diânetro do esquereto e na
estrutura do fundo. No fundo matricial adjacente (bruno_
amarelado) os grãos de quartzo, ten diânetros mais honogêneos e
maiores do que os presentes nos volunes arredondados. Nos
vorumes arredondados os grãos têm diânetros heterogêneos. Essa
senelhança entre os plasmas e diferenciações no esqueleto pode
indicar a presença de um processo mecånico de retirada Clos
rnateriais finos (plasna e quartzos nenores). O argumento para
essa af irrnativa é que, a estrutura do fundo matricial_ torna_se
granular, da base para o topo, enquanto o pLasma restringe-se ao
entorno dos grãos. Nesse caso, até o esqueleto ¡nais fino é
perdido.

Os nódulos ferruginosos opacos e a presença dos vol_umes ferro_
silicosos permitern confirmar a hipótese da presença de uma fase
mais ferruginosa endurecida.

V-1-2.3- PERFIL 3

40-50 cn: Ilorizonte nóvel
de quartzo são unidos
bege-claro, opaco, gue,
empretecido (Mn), e

tortuosos (Fig. 258). os
médio é de 1mm.

poroso. NíveL nuito poroso; os grãos
um ao outro por pellcul,as de plasrna

localmente, está colorído de cinza-
que f orna¡n vazios intersticiais
grãos são quartzosos e seu diâmetro

50-60 cn: TranEição horizonte nóvel poroso/ s i lcrete. ceneraÌiza-
se a fase bege clarar na qual, o plasrna opaco apresenta
localmente extinção pontuada e em pequenas ripinhas. No
interior dessa fase registrarn-se volumes arredondados ferro-
siJ-icosos, já observados anteriormente, que estão, também,
associados à fase argilosa-silj-cosa, nais contínua que no
perfil precedente e, cujo plasna, é bruno-arnare Lado escuro.



LL7

60 cm3 giLcrête. 80? da lânína é constitufda por esqueleto
quartzoso, cujos grãos, são unidos um ao outro por uma
película de plasrna bege cLaro, opaco¡ semelhante ao da fase
bege-c1ara, que forma una rede inbricada, pouco porosar. essa
configuração denominar-se-á de silcrete granular (FiS 24\.
Localmente, a quantidade de grãos do esqueleto dirninui
sensivel¡nentef e o plasna bege-claro, que pode estar colorido
pelo ferro ou por rnanganês, adquire anisotropia en pequenas
ripinhas e pontos (Fiq. 2a). No meio dele, ou nas bordas dos
vazios, grandes zonas de plasna de extinção ondulante, de
nesna cor do prirneiro e cortadas por cutans ferruginosos, de
cor vermelha viva (LP) , são observadas (Fíq. 24'). No rneio do
silcrete foí observado um nódulo ferruginoso opaco (FiS. 25

A).

s ÍNTEs E

Aparecirnento de uma fase rnais quartzosa, fortemente ligada
pelo plasrna silicoso, bege-claro (silcrete granufar) .

Dirninuição local dos grãos de quartzo e aparecimento de
grandes placas de extinção ondulante.

Aparecirnento de uma fase argilosa-silicosa, rnais contfnua, com

plasrna bruno-arnarelado escuro, anisotrópico.
Aunento da porosidade, em direção ao topo, corn aparecimento de
poros intersticiais tortuosos, de assembléia dos grãos.
Desaparec inento I em direção ao topof da fase argilosa-
silicosa, bruno-amarèla escura, anisotrópica.

Dois tipos de fundos rnatriciais silicosos estão presentes nesse
soIo. Urn mais contínuo, representado peLa fase bege clara, já
observada nos outros perfis, é generaLizada até esse ponto. Un

outro, que aparece na parte inferior desse perfil, é constituído
pel-o mesmo plasna que cornpõe a fase bege cLara (fase silcrete
granular). À anáLise nacroscópica perrnite correlacionar, o

primeiro, con os volumes esbranquiçados e com os niveis mais
endurecidos dos perfis precedentes, o segundo¡ con o siLcrete,
muito duro, que aparece nesse perfil.
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O silcrete portanto se transforrna, tanto pela base corno pelo
topo. Essa transforrnação parece se dar por duas vias, una, com
fornação da fase bege cJ-ara que, adquire anisotropia e a outra,
que dá origem a um fundo rnatricial- granuLar¿ con formação de uma
porosidade intersticial tortuosa.

Una outra fase¡ argilosa-silicosa, cujos plasmas são mais
ferruginizados, é rapidarnente deferrugin i zada, e permanece como
reliquial, constituindo dornfnios dentro da fase bege clara.

variação laterâI do silcrete até socn a jusånte (Fig. ZtA e 218)

- Em prolonganento co¡E â base do silcrete -I-
NíveÌ formado pela fase silcrete granuJ.ar e pela fase argiJ-osa-
silicosa.

A fase argi J.osa-s i I icosa ten fundo matricial porf iro-esquéf ico
com distribuição heterogênea do plasrna: un plasma bege-claro e
outro cinza-empretecido estão nas fraturas dos grãosr. ocupando
maior extensão, um outro, bruno-amarelado escuro (Lp), rnuito
estriado, ondulante, squelsépico e vosépico é ¡nais contínuo.

- IJateralnente, a jusante - H -

Fraturas sub-verticais e sub-hori zontaj.s isola¡n poliedros na
fase argilosa-silicosa, cujo plasna é bruno-amarelad.o escuro
(LP), anisotrópico, cortado por un plasma bege-claro (LN) /branco
(LP), tanbém anisotrópico (Fig. 26).

- Pâra o topo, na transição - H/c

Caracterfsticas sememelhantes à Iâmina anterior, rnas, destaca-se
que: o plasma branco (Lp) , anisotrópico, argiloso-silicoso,
generaliza-se enquanto o bruno-amarelado escurof tambérn
argiloso-silicoso, torna-se restrito (vide iten nicro-aná1ises,
página 127). Un nódulo ferruginoso opaco foi observado.
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o nóduIo deferrugini za-se para a periferia e apresenta uma

di ferenc iação, que forma um fundo matricial bruno-avermelhado,
com plasrna de estrutura squelsépica, Local"nente contendo ferro,
manganês e um pouco de sftica e, mais para a periferÍa, rnuita
sllica, ferro, um pouco de alumfnio e traços de potássio (vide
íten nÍcro-anáIisês página 12?). Mais para a periferia, ainda,
uma outra diferenciação tem fundo matricial- bruno-amarelado
escuro (LP) , argiloso-silicoso. Envolve o nódulo e suas

diferenciações periféricas, o fundo rnatricial branco (LP) ,

anisotrópico.

-Paraotopo-G-

semelhante a H/c. Aunenta a quantidade de nódul,os ferruginosos
opacos e o plasna bruno-amareÌado escuro(LP), anisotrópico,
constitui-se de manchas anastomosadas e placas ondulantes.

-Paraotopo-D-

Senelhante a G, nas com aunento das nanchas anastomosadas.

observan-se, tambérn:

- aparecimento de uma fase porosaf con poros intersticiais
tortuosos, onde os grãos do esqueLeto estão envol-tos pelo
plasma bege-claro, opaco, (silcrete granul-ar en degradação) ,'

- aparecimento de grãos de quartzo ferruginizados, com uma

pelfcula de plasma bruno-averme lhado escuror opaco;

- desaparecimento do plasma branco (LP) ' anisotrópÍco,
pricipaJ.mente as pl-acas de extinção ondulante.

- variação para a eEquerôa - E -

Senelhante a D, nas con aunento da porosidade e presença de

nódulo ferruginoso opaco em deferrugini zação , como visto
anteriormente.
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- Transição E/g

Domina a fase silcrete granular e, em menor quantidade, a fase
argilosa-silicosa. Nódulos ferruginosos opacos. em

transformação, foran observados.

- Transição E/c

De caracterlsticas senelhantes â D, tem porosidade naior,
intersticial entre os grãos

- Transição D/c

semelhante a D, nasf domina a fase porosa e, as manchas

anastonosadas desaparecem.

-Paraotopo-c-

Desaparecem as configurações anteriores (nódulos, manchas/
placas ondulantes). Predonina un esqueleto quartzoso, con grãos
quase isolados, que mantêm ainda, agregados a elesf resquícios
de plasma bege claro, opaco, entre eles. A porosidade é grande
(intersticial tortuosa, e mamelonar). Permanecem algumas ilhas
do fundo ¡natricial porf iro-esqué l ico I estriado, squelsépico e

vosépico, cujo plasma é branco(LP).

Re guno

Observar figura 214 e 218.
Do silcrete para jusante; variação de g para c
- Aumento da porosidade, que passa a intersticial tortuosa,

entre grãos e mamelonar,

- Desaparec irnento de nódulos e plasnas mais ferruginosos.
- Aparecinento de iLhas do fundo matricial- esquelsépico,

vosépico, cujo plasrna é branco(LP), anisotrópico.



L2r

Do silcrete Do silcrete para jusante,' variação de S para E

- Aparecinento de plasna argiloso e silicoso de cor variável,
ferruginizado e menos ferruginizado.

- Aunento da porosidade.
- Aparecimento de nódulos ferruginosos opacos, pouco 

,

transfornados, em Ef e mais transfornados, em D e, manchas

anastomosadas.

Do silcrete para jusante,' variação de g para F e c
- Dorninância de plasnas argilosos, estriados, ondulantes, de cor

var iada .

- Muitos nódulos ferruginosos opacos, pouco transformados em F
e, rnuito transformados em c.

- Aparecirnento dos plasmas argilosos e siÌicosos, anisotrópicos. l

Do silcrete para jusante,' variaçäo de I para I e fi
- Ausência de nódulos e volumes con plasmas rnais ferruginosos. '

- Domina¡¡ plasnas de distribuição heterogênea e cor variada,
sempre anisotrópicos, estriados e ondulantes.

:

:

Da base para o topo; variação de IfH para F,G para E,D e c
- À porosidade aumenta até atingir o rnáximo ern C. '

- os plasmas anisotrópicos, mais ferruginosos, permanecem cono :

manchas anastomosadas no nÍvel internediário (F/c para E,D) , )

- Dê F,G para ErD aparecem nódulos ferruginosos opacos, con 
:

diferentes graus de transformação. 
i

- o plasma branco(LP), anisotrópico, diminui para o topo e l

pernanece como ilhas en c. 
ì

S ÍNTES E

Na base, uma transformação opera sobre a fase mais silicosa
(bege clara e sobre o silcrete granular) , sobre os plasrnas

ferruginosos dos nódu1os e ferruginosos e silicosos dos volu¡nes
arredondados, transformando-os en uma fase argilosa-silicosa,
cujos plasmas são orientados.
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Por outro lado, uma frente de
partir do seu topo e, cria una
(c) , )â observada no perfil 3.

degradação ataca o silcrete, a

porosidade intersticiaÌ tortuosa

Ao mesno tempo que a fase argi losa-s i l icosa se forma en direção
à base do perfil, para o topo, essa fase, de cor mais viva, se
deferruginiza (perrnanece plasma branco(LP), anisotrópico) e se
destrói (en C permanecem só ilhas do plasma branco(LP) /

anisotnrópico) . O resultado é o apareci¡nento de una porosidade
mamel-onar,

V-L-2-4- PERFII. 5

70-80 cn: Horizonte bruno arenoso cornpacto, Dois fundos
natriciais estão presentes: un granular e outro porfiro-
esqué I ico .

O fundo natricial granuLar é formado por um esqueleto quartzoso
de diâmetro homogêneo (rnédia de lnrn) e plasma branco (LP) ,

anisotrópico, que restringe-se ao entorno dos grãos.
O fundo rnatricial porf iro-esqué I ico restringe-se a formar

pequenos volunes. Nesse fundo o esqueleto tem diâ¡netro
heterogêneo (1 a 0,3mn) e plasma bruno-amare lado, com

discreta anisotropia, squelsépico e vosépico.
Para a base o fundo matricial porf iro-esquéI ico aunenta, e forma

grandes zonas, enquanto o granular, torna-se restrito.

cm: Ilorizonte argiloso de estrutura colunar.
cúpul-a do prisma, a estrutura do fundo natricial é granular.
Os grãos do esqueLeto são rodeados por pl-asna bege-claro,
opaco. Esses grãos não estão em contato um com o outro e

crian una porosidade muito aberta.
neio do prisna uma rede de fraturas verticais e sub-

horizontais delimitam, agregados nenores. Esses agregados são
constituidos por u¡n fundo matriciaL porf iro-esqué I ico cotn

pl"asna denso, branco(LP), estriado a localmente ondulante e

um esqueleto quartzoso (fase argilosa-siLicosa). Localrnente
observam-se: zonas rnenores, de relÍquias da fase silcrete

95

Na

No
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granular; zonas descontfnuas, próximas às bordas dos vazios
com plasma bruno-amarelado escuro(LP), anisotrópico; e

volurnes arredondados ferro-s i l icosos .

s fNTEsE

No topo un horizonte de estrutura granular nantêrn reliquias da

fase argilo-silicosa, porf iro-esquél ica . En direção à base essa
fase é generalizadâ co¡nprovando portanto que ela se destrói pelo
topo, seja por um processo mecânico de perda de argila ou por un
processo quÍrnico, ligado à hidromorfia ternporária, como mostra o

topo do horizonte colunar. Na cúpul-a do prisma o plasma que

envolve os grãos do esqueleto é bege claro, senelhante ao

encontrado na fase silcrete granular ou na fase bege clara, o

que leva a acreditar numa destruição quínica da argiJ"a con

formação de um plasna silicoso.

Na base desse perfil sonente relíquias do silcrete são

observadas no interior da fase argilosa-silicosa, referindo-se
portanto a uma transformação Lateralr gue se processa, alén da

base, a jusante da toposseqüência.

v-1-2-5- DTFERENCTAçÃO r,ÀTERâr, DÀ8 ORGÀNrZÀçõE8 IÍTCROSCóPrCÀS NÀ

TOPOSSEQÛÊNCrA VAr,E DO PÀRA.ldrRr¡{ 'rÀrl

Do topo da lombada, para jusante, até o segmento mais inclinado
da vertentet . observam-se:

- Continuidade do fundo rnatricial granular, no topo do perfiÌ,
resultante da degradação de um fundo natricial porfiro-
esqué1ico, conposto de plasnas reliquiais de uma fase mais
ferruginosa.

- Essa degradação deixa como reIíquia, para o topo, volumes
porf iro-esquél icos que contêm o nesno plasma adjacente ou um

pouco mais vivo, guêr macroscopj-canente corresponde aos

volumes duros de mesrna cor do fundo.
- Continuidade, para jusante, de urn fundo natricial porfiro-

esquéJ.ico, onde predomina o plasrna bege-cfaro (LN), opaco.
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- Ä partir do perfil 2, dentro da fase bege clara, o plasma
adqu j-re anisotropia (extinção ondulante) .

Do segmento mais inclinado da vertente para jusante:
- Aparecimento da fase silcrete granular.
- Continuidade da estrutura granular, mas con porosidade

intersticial tortuosa e uma porosidade ¡nuito aberta.
- Desaparec i¡nento abrupto do sitcrete, mas, com manutenção de

relíquias até o perfil 5, ef ao tnesmo tempo, aparecimento de
plasnas argilosos estriados.

V-1-3- DÀDOS ANÀT.,Í TICOS

v-1-3-1- ÀNÁr,rSE8 QUfr.frCAs

Os resultados das análises qufmicas na FRX estão contidos na

figura 2f. Os gráficos nostramf cornparativamente, teores al-tos
em sllica e teores medianos a baixos dos outros efernentos
maiores nos perfis 2 e 3,

Nota-se a seguinte distribuição de sffica , alumínio e ferro, do

topo para a base do perfil 2 (Eig, 2l) |

- decréscirno dos teores em sllica ( máxirno de 86f53? a 45-55cn e

rnínimo de 72,333 na fase bruna a 135-150cm e de 81,81-å a 150-
15 6cn) ;

- concentração maior do alunfnio, na fase bruna a 135-15Ocn
(L9,21Z) e, teores nenores a 45-55cm (7,L9Zl;

- acréscirno discreto de ferro en profundidade.

No perfil 2 o sódio acornpanha a distribuição da silica, enquanto
nagnésio, potássio, calcio e titânio tendern a ter teores
crescentes em direção à base. Manganês, tem distribuição
irreguÌar (Fiq. 2t).
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No perfil 3 os teores en sflica são mais eÌevados e os de

alumínio, são nais baixos, que os do perfil precedente. os
teores dos outros elementos maiores tem un discreto acréscimo
(¡19. ¿f).

Do topo para a base do perfil 3 observa-se (Fig. 21):
- decréscirno de sllica ern profundidade (rnáxirno de 93,73å en rrBrl

e rnf ni¡no de 74,89? en t'It', f igura 2.tÐ ;

- acréscimo dos teores. en alu¡nlnio, em a profundidade (máximo de

L2,472 e LL,AaZ em rrH e lrre nÍnimo de 2,84e" e 3,412 em trB e
A'r, f ígura 2f ) ,'

- acrésci¡no de ferro em profundidade (náxino de 3,44? emrrlrre
mínimo d,e O ,622 em rrBrr , LLgura !..? ¡ .

A distribuição do sódio, magnésio, potássio, calcio e titânio
tem mesma configuração daquela observada no perfil 2.

V-1-3.2. ÀNÁI,ISES UINERAI,óGICÀS E TEXTURÀIs

o ANExo fI contêm os difratogramas de Rx para os perfis 2 e 3 da

Toposseqência vaÌe do PararniriJn 'rArr. Nota-se que para os dois
perfis a rnineralogia (anostra total) é sernelhante (quartzo,
plagioclásio e caulinita). Excetuando-se os picos de quartzo e

de plagioclásio que são elevados, a caulinita é apenas traços.

A figura 7'X representa as percentagens das frações
qranulonétricas para a toposseqüência Vale do Paramirin rrArr. Em

todos os perfis as frações areia fina e areia grossa ultrapassan
os 3oZ cada uma. A fração silte tern percentagens <5e" e a de

argila entre 4Z e 422.

No perf il- 1, da base para o topo, a argiJ-a gTranulornétr ica mantêm

uma certa constância, enquanto nos demais, ela aunenta em
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profundidade. Do perfil 1 ao 5 seu decréscirno é nitido, nos
horizontes superiores e, sêu aumento é nÍtido, nos inferiores.

Como os difratogranas de RX apresentam quartzo, plagioclásio e

traços de caulj-nita acredita-se que os teores rel-ativarnente
al-tos de argiJ-a granulonétrica correspondam¿ não só a argilâ
mineralógica, mas à presença da sílica secundária, identificada
nos plasnas. Acredita-se tambérn que os picos elevados, gue
representan o quartzo, não estejan sonente relacionados con
quartzo prinário, ¡nas tanbén con quartzo microcristalizado, nåo
detectáveis ao nicroscópio óptico.

v-1-3-3- MrCRO-ÀNÀLTSEA

No transecto rrArr. perfil f 1fiq. t9¡, os pontos de anáLise,
estão sobre um quartzo e sobre os plasmas bruno-amareÌado claro
(LN) (pontos 2t6,7) e bege claro (LN) (pontos 3t4,5,8). o plasma
bruno-amarelado ora é cornposto por una argila (há uÌna

proporcional idade entre os picos de alurnlnio e de sílica) e ora,
provavelmente, por una argila e um excesso de síl-ica. Para o

plasma bege c1aro, o pico que representa o alurnínio é nuito
baixo e, o de sÍlica é rnuito alto. A representação do al-umínio é

variável dentro desse plasma bege claro. Trata-se portanto de um

plasma siLicoso que contên una certa quantidade de alumínio.
Cal-cio e/ou ferro e/ou potássio estão presentes nesses plasmas.

No transecto rrBrr, perfil Z (riq.99 )f excetuando-se o ponto 4,
que representa un pl-asna titano-ferruginoso, os outros refêren-
se a plasrnas silicosos, que poden conter cáIcio ou potássio,

A figura 10, transecto rrArr, representa a anáIise pontual de
quartzo e do plasma que constitui o silcrete. No plasma,
composição é de síÌicaf un pouco de alumlnio ou ferro.

um

a
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o transecto rrBrr ¡ perfil 3, representa a anáIise de un nódulo. os
resultados pontuais denonstran tratár-se de um nódul"o ferro -
silicoso, que contêrn, uma certa quantidade de alurnÍnio. No fundo
rnatricial adjacente ao nódulo, a conposição do plasma é a mesna.

Do centro ern direção ao fundo rnatricial observa-se a dininuição
da síIica (borda do nóduJ.o) e diminuição do ferro (plasma do

fundo matricial adjacente. À figura rrB nostra que a norfologia
do pLasna ferro-silicoso, do nódulo, tem aspecto de escamas, com

um pequeno ressalto nas bordas.

No transectorrArr, perfil 3-Dlc (riq.ål ,) nostra uma sequência de

deferrugin i zação; o ponto 1 corresponde ao plasma dos volumes
arredondados ferro-silicosos e os pontos 2 e 3 ao plasma bege

claro que, Iocalmente, se colore pelo ferro. Trata-se portanto,
tanto no volume cono no plasma adjacente, de produtos sílico
ferruginosos, que contêm un pouco de alurnínio. A norfologia do

plasrna tên a forna de escanas.

No transecto uB", perfil 3-Gf (FiS.31 ) os pontos estão sobre os

plasnas bruno-anarelado estriado (ponto 1) e bege claro muito
colorido por ferro (pontos 2 e 3). No primeiro o pico do

alumlnio é alto ef corresponde a L/3 do de siIÍcio, podendo

tratár-se de argila e de un excesso de sflica. os outros pontos
são nais silicosos. Potássio e ferro estão presentes nos três
pontos. À norfologia do plasma (ponto 2) é ta¡nbém em forrna de

escanas e, esse, apresenta fraturas.

o transecto rrCÍ ¡ perfil 3-H/G (FiS. 3l ) , representa a

de ferrugin i z ação de un nódul-o. Da borda do nódulo (ponto I),
para o exterior (sucessão de plasmas que compôern fundos
rnatriciais diferentes - pontos 2,3,4,5t6t7] os plasnas
enriquecern ern sflica, enpobrecen em ferro e adquirem al-urnÍnío'
Titânio e potássio estão presentes nos plasmas de

de ferr i f icação .
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v-1-3 -¡l - INTERPRETAçõEA

Os dados anal-íticos permitern interpretar:
- presença do alurninio está associada à sflica secundária e às

argilas r'

- o decréscimo de sílica e, o aumento dos teores ern aJ-urnínio,
para a base dos perfis, indica presença de argila
mineraLógica e, permite acrescentar que a quantidade maior de
sí1ica, para o topo, assi¡¡ila-se aos quartzos e à sÍlica
secundária;

- o acréscirno de ferro. en profundidade, está coerente com a

presença de volunes duros e nódulos ferruginososr'
- a presença do sódio pode estar assirnilada aos restos de

minerais não aLterados, em direção ao topo dos perf is,'
- a distribuição de cáLcio e potássio parece estar ligada,

sobretudo, à sÍIica secundária e à argila;
- a quantidade de argila granulonétrica nos perfis está

relacionada à presença de sílica secundária e à argila
nineralógica;

- a presença somente de traços de argila rnj-neralógica e picos
altos de quartzo, pernite inferir a possibiJ.idadê de rnicro-
cristalizações de quartzo;

- acréscimo de síIica, do perfil 2 ao 3t e decréscirno de
alumlnio, nesse mesmo sentido, nos horizontes superiores,
indica que há una perda e/ou destruição de argila; a

granulometria registra aumento sensÍvel da fração areia;
- acrésci¡no de afumfnio e decrésci¡no de síIica, do perfil 2 ao 3

em rrI e Hrrf indica, aIém da presença de síIica secundária e

guartzo¡ a fornação de argila rnineralãgica.

V-1-4- CONCLUSõES SOBRE À COBERTURÀ SILICIFICADA

o siLcrete desenvolveu-se a partir de uma antiga cobertura
ferruginizada, provavelnente endurecida. os argunentos a esse
favor refèrem-se à presença de nódulos ferruginosos opacos do
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tipo dos encontrados na região,
que estão presentes tanto
ferruginizado, corno no silcrete.
peIícuÌa bruno-vernelha escura
cono un argumento a esse favor.

dentro de perfis lateríticos,
no horizonte móvel, outrora

Os quartzos ferruginizados con
tanbén podem ser considerados

rrPer descensulnrr, uma cobertura móvel, granularf atravessa, tanto
as relíquias da cobertura ferruginizada, cono o silcrete'

PeIa base, e a jusante da toposseqüência, o silcrete se

transforna em un horizonte argi loso-s i I icoso cujos plasmas são

estriados e ondulantes. Os maiores argunentos dessa
transformação foran mostrados na descrição nacroscópica. En

termos microscópicos é possíve1 acornpanhar a transfornação do

plasna silícoso, bege-clâro, opaco' nos pLasmas de exti-nção
ondulante e estriada. o aumento do alumÍnio' para jusante, e o

aunento do teor em argila granulornétr ica , a partir do silcrete
ê, tarnbérn, um argumento en favor da transfornação. Por outro
Iado, os resuftados ao EDS nostraran que os plasnas de extinção
ondulante, das bordas dos vazios ou em placas, dentro dos fundos
matriciais, mostraram que eles são constitufdos por afurninio e

por um excesso de síIica. Assim, pode-se dizer que, apesar da

destruição do silcrete há una nova realirnentação em sílica
secundária no perfil.

Pel-o topo, a argita que transforma o silcrète é tambén cortada
pelo horizonte móvel granular, descendente. Nesse caso, os

mecanismos de transformação são de ordem rnecânica e quÍrnica. os

dados quÍrnicos e a granulometria desses horizontes superficiais
nostram, respectivarnente, um aunento de sllica e diminuição de

aLuminio e um aurnento da fração arenosa que argunentam em favor
da destruição da argi la .

Assim, duas frentes de transformação estão presentes, una

descendente no silcrete e na cobertura argilosa-silicosa e outra
que é ascendente no silcrete e descendente na rocha. À primeira
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l-eva à forrnação dos horizontes mais arenosos de topo e a segunda
à horizontes argi losos-s i l icosos ,

A frente de transformação argilosa-silicosa, progride de jusante
para ¡nontante, Na jusante as duas frentes se êncontram. No

contato entre as duas, forma-se un verdadeiro plano (3). En

superffcie, o resultado é uma forrna Ievenìente côncava.

Em direção de nontante a superfÍcie é convexa. À ruptura de
declive que assj-naLa a passagem do segmento convexo para o

côncavo é rnarcada pelo desaparecinento do silcrete muito duro,
que apresenta un linite abrupto e convexo¡ e pelo aparecinento
da cobertura argilosa-silicosa.

(3)- Pelas características norfológicas de sobrepoEição de
horizontes eEse EoLo pode ser rêconhêcido cono um planossolo,
classificação Brasileira.
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CAPÍTUI,O VI

VI. COBERTURA PI.,ÀNOSSóLI CA

Essa cobertura foi êstudada em toposseqüência a nordeste da

área. A partir do estudo inicial com tradagens, até un linite de

penetração do trado, foram localizadas 3 trincheiras, de acordo
com as organizações pedológicas assim identificadas.

vr-1- ToPoSSEOüÊNCrA VAI.,E DO PÀRÀ¡ifrRrM rrBrr

A toposseqüência (FiS. 3¿) situa-se a sudeste da cidade de

oliveira dos Brejinhos, a aproxinadanente 21Kn desta, e a

aproxirnadamente 3Kn da toposseqüência vPA' indo em direção ao

Rio Paramirirn.

o relevo local, caracterizado por planos pouco inclinados (0 a

<22), ten, na superffcie, algurnas zonas cobertas por seixos de

quartzo e quartz ito.

vr-1-1- DE8CRIçÃO !,r.ACRosCóPrCA

vr-1-1-1- PERFrr., 1

o-l-o cm: Horizonte bruno claro (7 ,5YR7 /2,5) | arenoso¿ muito
poroso e corn volumes difusos bruno e ocre.

LO-34 cn: Ilorizonte bruno (7 t5YR6,5/6), arenoso e apresenta
volumes e cilindros brancos un pouco mais compactos do que o
material adjacente. os volunes e cilindros são constituÍdos
de quartzo e de u¡na fração fina branca e, no seu interior,
são atravessados por poros tubulares.



34-45 cm: Horizontè cinza (7r5YR7 /21 , arenoso, nuito poroso, com

poros de aspecto tortuoso. Ele apresenta una rede bruna nuito
clara que envolve volumes brancos.

45-57 cm: Horizonte cínza (7r 5YR6r5/2), arenoEo a argilo-arenoso
de estrutura levenente prisnática. Os prismas, arenosos no
topo e argilo-arenosos na base, assentam diretamente sobre o

silcrete. O contato é marcado por uma atividade biotógica
forte (raÍzes) , con presença de plasrna bruno escuro, colorido
por natéria orgânica. No topo, os prisrnas apresentam uma

cúpula de cor bruna, nuito clara. No interior dos prismas a
cor é ¡nais escura. Seixos arredondados foram observados e

apresentam urna coifa de quartzos muito finos e brancos.

57 cm+: Silcrete, rnuito cornpacto e muito duro, tern cor cinza
clara. Na sua superffcie tem revestimentos argilosos, brunos,
fendilhados. Uma faixa descontfnua de o,5 a scm, no topo do
silcrete, apresenta revestirnentos ocre nas faces estruturais.

S ÍNTESE

Um conjunto superior, arenoso/ com inúmeros volumes ci1Índricos
de cor branca, e base esbranquiçada en continuidade con un
horizonte arenoso a argilo-arenoso, de cor cinza, levemente
prisrnático, assenta-se sobre o silcrete duro e conpacto,

o conjunto superior, arenoso parece desenvofver-se ',per
descensuÍrrr sobre o horizonte argiloso.

VI-1-1-2-PERFIL 2

0-40 cn3 conjunto arenoEo Euperior. À parte superior do perfíl é

sernelhante ao precedente, exceto pefa cor do conjunto que é

um pouco ¡nais vermelha (7,5YR6/8).
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40-45 cn: o horizonte é esbranquiçado, areno-argiloso,
endurecido a seco e esboça prlsnas. É um pouco rnais poroso
que o subjacente e tem quartzos muito finos, brancos, nas
faces dos prisrnas. Esses úItimos são contínuos com os prisrnas
do horizonte inferior.

45-60 cn: Horizonte bruno (10YR7/3)/ argiloso¡ prismático Os

prismas têm topo achatado e quartzos nuito finos e brancos
nas fendas. Foran observadas marcas de Itsliken-sides[. Na

base dos prismas a atividade biológica é forte (raízes e
plasna bruno-escuro).

60-80 cm+: Ailcrete nuito duro, muito compacto e de cor cinza-
cfara, o silcrete tem una película bruna e ocre en
superficie, Para a base ele torna-se rnais poroso. Nas faces
estruturais foran observadas gravações biológicas.

sÍNTEsE

Conjunto arenoso superior, assenta-se sobre un conjunto areno-
argiloso a argilosor levenente prismático a prisnático. Àmbos

são sobrejacentes ao silcrete.

VI-1-1-3- PERFIIJ 3

0-22 cm: Conjunto arenoso superior. Esse conjunto é semelhante
aos dos dois perfis precedentesf no entanto, esse ten cor
menos viva 7 t5yF.5t5/5. A transição desse, com o horizonte
inferior, se faz sobre 5cn con o aparecinento de uma fase
bruna, argil-osa, que pode fornar voLumes de 4nm ou volunes
maiores, separados por urn fundo ídêntico ao do conjunto
superior.

22-40 cn: HorLzonte de cor esbranquiçada e con muito mars
quartzos finos e brancos; e na sua base, alguns seixos. A

porosidade é nuito forte.
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40-55 cn: llorizonte bruno (1OyR6/3) ¡ argiloso de estrutura
prisnática. Prismas de lOcm¡ con subestrutura em cubos de
3cm; apresentam rrsliken sidesr e revestimentos de guartzos
muito finos¡ brancosf nas faces das estruturas. Do topo para
a base a porosídade dininui.

55-l-20 cm: Horizonte bruno-êsverdeådo (2tSyF.7 /Z), argiloso, tem
manchas brunas e algumas manchas ocres. A estrutura é cúbica
(4cm) com alojanentos de raízes. para a base, a textura e a
cor tornam-se, respect ivamente, nenos argj_losa e maís ctara e
aparecen manchas pretas dendrÍticas e volumes centirnétricos
de quartzo pulverulento.

8 ÍNTE6E

No topo, volumes brunos, Ìnaiores que 4mn, são individua I i z ados
no interior do conjunto arenoso,

Em direção à base observa-se o espessarnento do conjunto
argil"osor no qual, os prisrnas estão presentes somente na sua
parte superior.

Na base, o rnaterial branco, parece constituir uma relfquia do
s i Lcrete .

vr-1-2 - DESCRTçÃO MrCRO¡.{ORFOLóGrCÀ

A toposseqüência VPB ten nuitas sernelhanças, guanto ao aspecto
micro¡rorf o I6gico , con a toposseqüência VpA,. dessa maneira,
afguns códigos que denorninam os principais fundos matriciais,
descritos para a VPA serão utilizados nessa toposseqüência.
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VI-1-2-1. PERFII, 1

45-57 cm: Horizonte de cor cinza. Na cúpula do prisma, a

porosidade é grande. Essa crlpula é cornposta por dois fundos
matriciais. Um fundo rnatricial granular, contérn poros rnuito
amplos, onde os grãos do esqueleto não estão em contato um

con o outro. o esqueleto é quartzoso, embora' alguns grãos de

plagioclásio e rnicroclfnio tenharn sido observados. o plasmâ é

branco(LP), anisotrópico e envolve os gráos. Esse fundo

matricial é dominantef sobre outro, que é porf iro-esqué I ico.
Esse úItino tem pLasma bruno-amarelado escuro(LP) ,

anisotrópico, estriado e, localmente, ondulante. O esquel-eto

é quartzoso, mas contérn alguns plagioclásios e ¡nicroclÍnios.
um nódu1o ferruginoso opaco ínterpenetrado pelo plasma bruno-

amarelado escuro(LP) foi observado.

No rneio do prisna dornÍna o fundo rnatricial bruno-amarelado
escuro(L,P) que rnantêrn as mesnas caracterfsticas observadas

acima. Uma outrâ fase, silcrete granular, é restrita e

representada por pequenos dornfnios' Essa úItima tem seu

esqueleto fortemente ligado por um plasma bege-claro' opaco

ou às vezes un pouco mais brunado' opaco. o esqueleto tem

quartzor plagioclásio e rnicroclínio.

sÍNTE8E

Na cúpula do prisma processa-se a destruição do fundo natricial-
porf iro-esquél ico, representado pela fase argiJ.osa-siLicosa. o

resul-tado é a formação de una porosidade muito ampla.

No interior do fundo ¡natricial bruno-amarelado escuro (LP)

nódufo ferruqinoso representa uma descontinuidade e sugere
presença de uma fase outrora mais ferruginizada.

No prisma destaca-se dominios da fase silcrete granular, que

pode estar relacionado à sua transformação pela fase argilosa-

o

a
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silicosa ( fundos matric iais
branco(LP)) ou a sua formação
última.

bruno-anarelado escuro (LP) e
Itper descensumrr, a partir dessa

35

VT-L-2-2- PERFIL 2

crn3 llorizonte ârenoso superior. A estrutura do fundo
matricial é granular e os grãos do esqueleto são envolvidos
por un plasma de cor heterogênea: desde o branco (LP) ,

anisotrópico ao bruno-averne lhado escurof opaco. A porosidade
é forte er os poros são anplos. Agumas ilhas porfiro-
esquélicas foram observadas.

cn(topo): Horizonte arenoso superior. Dois fundos matricj.ais
estão presentes 3 urfl bruno-amarelado escuro (LP) e outro
branco(LP). Um em relação a outro forma uma rede sinuosa,
anastonosada, na quaI, o fundo rnatricial brunoamarelado
escuro(LP) é predominante sobre o branco(LP). Esse último
aparece senpre como pequenos volumes dentro do prirneiro,
prirneiro ten fundo matricÍal porf iro-esqué I ico, o plasma é

bruno-anarelado escuro(LP), anisotrópico, squelsépico e

vosépico e o esqueleto ten quartzo, plagioclásio e

microclínio.
fundo matricia.l branco(LP) ten estrutura porf iro-esqué I ica,
plasna anisotrãpico, squelsépico e vosépico e esqueleto
semeLhante ao bruno-amarel-ado escuro.

porosidade do conjunto é grande, e os poros são mamelonares.

cn (base): Horízonte arênoÉ¡o Euperior. Generaliza o fundo
natricial branco(LP) e desaparece a rede anastomosada. o

fundo matricial bruno-arnarelado escuro(LP) é abundante mas

descontinuo, e constitue volumes que têrn disposição alongada.
Dentro desses volumes, ilhas de un fundo matricial bruno-
avermeLhado(LP), anisotrópico foram observadas.

48-60 cm: Uorizonte bruno-argiloso. O fundo rnatricial branco(LP)
é ainda mais generalizado e o bruno-amarelado escuro(LP) é

38
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ainda mais restrito. Um nóduto ferruginoso opaco,

interpenetrado por un pLasna bruno-avernelhado ( LP ) ,
anisotrópico, foi encontrado dentro do fundo rnatriciaÌ bruno-
amarel-ado escuro.

porosidade é grande e os vazios são namelonares; alguns canais
foram observados, os grãos do esqueleto, quartzoso,
apresentan alguns ferruginizados com pellcula de plasrna

ferruginoso, bruno-averrnelhado escuro' opaco'

8o c¡n+: silcrete. Três fase foran observadasl bege-clara,
si l-crete granular e argilosa-silicosa '

Na fase bege c1ara, o plasrna opacof apresenta, Iocafnente,
extinção ern ripinhas e em pontos. Dentro desse plasrna e na

borda de vazios nanelonaresf grandes placas de pl-asna

argiloso-silicoso (vide nicro-anáIises, página L4L,,
branco(LP) , de extinção ondulante (fase argiLosa-siIicosa),
poden ser observadas.

o silcrete granular é senelhante ao do perfil 1'
A fase arg.ilosa e silicosa ten plasma branco (LP), squelsépico e

vosépico e plasna bruno-amareÌado escuro(LP) , squelsépico e

vosépico que ocupa as bordas dos agregados.

S ÍNTES E

No topo, um fundo ¡natricial granular contêrn plasnas de cor
heterogênea que envolve os grãos do esqueLeto.

Ern direção a base, a porosidade é diminuída e o fundo natricial
porfiro esquéIico rnantêrn plasmas bruno-amarelado escuro(LP) e

branco(LP) e um esqueleto semelhante' Mais para a base o plasna

bruno-amarelado tende a desaparecer e o branco a generalizar-sef
correspondendo, a urna deferrugini z ação, que inicia como pequenos

voLu¡nes brancos no interior do plasma bruno-amarel'ado escuro(LP)

até tornar-se continuo. Em analogia com a toposseqüência vPÀ,

esses plasrnas são arg il"osos-s i I icosos .
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Na base predominam as fases silicosasf silcrete granular e fase
bege clara, enquanto a argi losa-s i I icosa diminui.

Uma fase ferruginosa opaca, representada por plasmas
fêrruginosos e nódulos ferruginosos opacos e quartzos
ferruginizados distribuí-se e¡n todo o perfil.

Uma seqüência de transformação é portanto observada:
transformação da fasê fêrruginosa em silcrete e do silcrete na

fase argilosa-silicosa.

VI-1-2-3- PERFII, 3

20-40 cn: lransiçóo horizonte arenoso superior/ horizonte dle cor
esbranquiçada. Porosidade abundante. Os grãos são soltos e

Iimpos, às vezes são rodeados por plasrna bege-claro, opaco.

3o-45 cm: Transiçóo horizonte de cor esbranquiçada /horizonte
bruno. No topo aparecen domínios de fundo matricial com

estrutura granular, cujos grãos são sonente envolvidos pelo
plasma branco(LP) | anisotrópico. Vofumes do fundo natricial
bruno-amarelado escuro(LP) estão dentro do branco(LP) .

Ern direção da base esse nívef assernelha-se aquele a 40-60cn¡ do
perfil 2. No entanto, nesse níve1, ainda se encontran
presentes reliquias da fase bege clara.

s ÍNTESE

Un fundo rnatricial granul"ar progride do topo para a base do
perfil. Na base a estrutura é porf iro-esqué I ica e o horizonte
argilo-silicoso mantêm relfquias da fase bege cl-ara. Esse fundo
natriciaÌ granular é nuito desnvolvido nesse perfil e atravessa
tanto a fase bege-cIara, silicosa como o horizonte argiloso-
s i- I icoso .
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Dessa naneira pode-se confirnar una cronologia para a

toposseqência: inicialmente a formação de uma cobertura
ferruginosa, seguida da formação de um silcrete que ê

transformado en uma cobertura argilosa-silicosa, que progride
para a base do perfit. Ao mesno tehpo, a partir do topo, uma

frente granular atravessa as organizações precedente.

VI-1-2-/I- DIFERENCIAçÃO IAT¡R T, DÀA ORGANIZAçõES MICROSCóPICÀS

No plano pouco inclinado, onde se localiza a toposseqüência
observa-sef do perfil 1 a 3, que (Fiq' 34) :

- na base, o silcrete em ressaLto nos perfis \ e 2, pernanece

somente cono reIíquia dentro da fase argi losa-s i l icosa do

perfil 3;
- no perfil 1 (45-75cn) a fasê argi losa-s i I icosa é

dominantenente bruno-arnarela escura(LP) ,' no perfÍl 2 (48-
6Ocn) o plasma bruno-amarelado escuro (LP) restringe-se a

pequenas ilhas e, no 3 (3o-45cm) e1e praticamente desaparece;
ao mesno ternpo, progride lateraLnente o plasna branco(LP) ,

anisotrópico.
- em toda a toposseqüência, rellquias ferruginizadas são

freqüêntes;
- do perfit 1 ao 3 a estrutura do fundo natricial granular tende

â espessar-se.

VI-1.3. DADOS ÀNÀLfTICOS

vr-1-3-1- ANÁr,rsEs QUÍ!'frcAs

os resuftados das análises qulmicas, para as amostras totais,
estão representados na figura 33. como para a toposseqüência
VPA, os teores de silÍcio e alurnínio são os maiores. os outros
eLenentos rnaiores tem quantidades medianas a baixas,
comparativamente.
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No perfil 2 sflica decresce (máxirno de 87,54å a 35cn e ¡ninimo de
72,IAZ a 60-80cm) até o nivel de 60-80cÍr e, aumênta abaixo desse
nÍvel-. O alunínio, de distribuição irregular no perfil, está
coerente corn faixas mais ou menos argilosas. Sódio, magnésio,
potássio e cálcio têm teores decrescentes até o nivel 6o-BOcm,.
após esse horizonte, decresce. Ferro, titânio e manganês tem
distribuição senelhante à do alumínio,

No perfil 3, silfcio e al,umÍnio tem distribuição inversa;
contè(Idos de síIica são naiores nos horizontes de topo.
Distribuição de ferro, titânio e rnanganês é semelhante. Sódio,
rnagnésio, potássio e cáIcio te¡n distribuição irregular.

VI-1-3.2 -- ANÁI.,ISES MINERAI.óGICÀS E TEXTURAIE

Os difratogramas de RXf para a toposseqüência VPB, no anexo II,
representan a mineral-ogia das amostras totais do perfil I e Z,
Em ambos, a mineralogia é honogênea e apresenta picos altos de
quartzo er apenas esboçam picos de cauLinita.

A distribuição das frações granul-ométr icas dos dois perfis
constan da figura 3¿l .

No perfil 2, a percentagem, maior, de argila está no nível de
48cm; para o topo e para a base ela dininui a partir desse
nlvef. A fração areia ultrapassa os 5oZ,

No perfil 3 a fração si.lte é alta; en aLguns niveis, nais
elevada do que a fração argila. A fração areia ultrapassa os

Uma comparação entre argila mineralógíca e os teores de argiJ.a
granulométrica, da base dos perf il- indica¡n que a argila
granulornétrica não é só constituÍda por caulinita, mas tambén,
por produtos silicosos, ou nesno, quartzo com grãos do diâmetro
nenor que dois microns. Por outro lado/ o pico de quartzo nuito
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A figura 3 representa âs análises quírnicas pontuais para o

perfil 2. Os pontos L e 2 estão sobre un plasna bege (LN) de

extinção ondulante(LP) que é composto por sí1ica, alumínio,
potássio, titânio e ferro. o pico do alurnínio corresponde à

metade do pico da síIica, o guer indica un excesso dessa últirna
en relação ao primeiro; tratando-se, portanto, esse plasna de

urna argi.Ia e de sílica secundária.

A rnorfologia do plasna (arnpliação à direita) mostra, nas
extrernidades direita e esquerda da foto (Fig. 351 , aspecto de

escama. No centro da foto há urna fragmentação dessas escamas que

constitue¡n pequenos flocos, podendo tratár-se de uma

transformação da sífica secundária em argila,

L4\

elevado faz crer na presença de

detectado ao microscópio óptico.
na toposseqüêncj-a VPA.

A foto à esquerda
espaì-hados, nostra
quartzos (S) e dos
parecida dos dois.

quartzo rnicro-crista I i zado, não
Esse fato foi ta1nbén observado

(FiS. 351 , análise por efetrons retro-
uma diferenciação pouco nftida da cor dos
plasnas, isso indica urna composição química

vI-1-3-,1 - INTERPRETAçõE8

os dados anaLíticos perrnitern interpretar que:

- o alurninio está presente nos pLasmas silicosos e nas argilas;
- a síl-ica faz partê, sobretudo, dos quartzos e dos p.l-asnas

silicosos;
- as bases, sódio, rnagnésio e cálcio estão en restos de ¡ninerais

não aLterados, no interior dos perfis;
- o potássio, ferro e titânio estão ligados à sílica secundária

e, provavelmente, às argilas;
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- ferro, titânio e manganês podem estar, também, nos nóduIos
ferruginosos;

- do perfil 2 ao 3 o acréscino de argila granulométrica está
coerente com o aunento dos teores em alumínio (nÍvel a 50-

- os teores altos em silte e argila, traços de argila
rnineralógica e picos altos de quartzo (RX) podem indicar a

presença de síIica secundária, rnicro-cr istal i zada e quartzo,
nas frações silte e argila;

- há uma relação estreita entre o aparecimento do silcrete
(perfil 2 -80cn) e a dininuição dos teores de alumínio;

- nos dois perfis, os horizontes superficiais arenosos têm
percentagens altas de sllica, que mostra relação com a

presença dos quartzos;
- a diferenciação norfológica entre os plasmas, na foto à

direita da figura 3, comprova a transfornação dos plasmas
silicosos ern argiJ"a.

vl-l-¿l- CONCLUSõES SOBRE A COBERTURÀ PIJANOSSOIJICÀ

Essa toposseqüência tem una evolução semelhante à VPA. No

entanto, nota-se um silcrete numa fase mais adiantada de

transformação, permanecendo, portanto, cono un horizonte
reliquial, descontínuof na base da topossequência, que é

progress ivamente transforrnado ern argiJ"a.

os horizontes sobrejacentes ao horizonte argiloso prisrnático
(Fiq. 3¿) contêm urn plasma argiloso, bruno-amarelado escuro (LP) ,

anisotrópico, que está sernpre relacionado à transfornação de urna

fase mais ferruginosa do silcrete em argiì-a. Dessa maneira,
pode-se argunentar que o sil-crete era rnais espesso.
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os dados micromorfo Iógicos rnostrarn que essê pLasna argiloso,
bruno-anarelado escuro(LP) , (do perfil 1 ao 3) praticanente
desaparece, e, a progressão do plasma branco(LP) ' anisotrópico,
(no nesmo sentido) indica que há uma deferrugini z ação do
primeiro, da base para o topo dos perfis. Como o plasrna

branco(L,P) , anisotrópico, progride tanto, lateralmente, como

para o topo, nas coln aumento da porosidade, ocorre, ao mesmo

tenpo, a sua destruição. Os teores en sflica, que aunentam ao

mesmo tenpo que o aumento da fração arenosa, e a dirninuição dos

teores de alu¡nínio e de ferro, Iateralrnente, no conjunto acirna

dos horizontes argilosos, conprovam a deferrugin i z ação e

destruição da arqila, Essa destruição atual da argila pernite
dizer que o conjunto argiloso era rnais espesso.

Nessa toposseqüência a progressão lateral do horizonte argiloso-
silicoso, avançou sobre o topo do silcrete formando urn horizonte
en cunha e a cavalo sobre aquele. Essa transforrnação fez
desaparecer a ruptura de declive, Ievando à criação de um nível
apJ"ainado, em subsuperf ícj-e. Ào mesno tenpo, a frente granul"ar
que avança do topo para a base dos perfis, se junta à frente
argilosa e silicosa e estabelece, ern superfície, um verdadeiro
pIano.





CAPÍTUI.,O VTI

VII- CONCI.,USÃO: 08 SISTEM,AS DE TRÀNSFOR¡'ÍAçÃO PEDOI,óGICA IISOLOS

LATERÍTrCO8 COM COURåçÀ FERRUGINOSÀ EM 8ILCRETE E/OU PTTANOSSOúOS

E SILCRETE EM PLÀNO6SOÍJOSII

solos Iateriticos con couraçaa ferruginosa são próprios das

regiões tropicais ú¡nidas com forte contraste entre as estaçöes.
A formação das crostas, nesses perfis, discutida desde D/Hoore
(1954), tem hoje seus ¡necanismos de aÕumulação esclarecidos por
pesquisas rnais recentes (Tardy e Nahon, 1985; Muller e Bocquier,
l-986; Anbrosi et aI, 1986),

Esses mecanis¡nos envolvern, desde a alteração isovolurnétrica das

rochas en caulinita e oxihidróxidos de ferro - amorfos ou

cristalizados - a sucessivas transformações nineral-ógicas e

estruturais até atingir o estágio de goethita, em pisóì-itos¿ no

topo dos perfis. Dessa maneira descarta-se a idéia de laterita
com couraça ferruginosa, como precipitado, discutida no ¡nodelo

de King (1953, L962a) e no nodelo de pediplanação seni-árida. Em

Davis (L920l laterita con couraça ferruginosa foi vista como

resíduo. Essa idéia está mais próxina aos resultados obtidos con

os estudos mais recentes, embora, não se saiba, quais os

mecanisnos irnpJ-lcitos no ¡nodelo da peneplanização.

A degradação das couraças ferruginosas, entendida desde rnuito
tenpo cono essencialmente rnecânica, é conhecida hoje como un
processo pedológico que desmantela e transforma as couraças em

outros solos (Leprunr 1979).

A idéia de transformação pedo]-ógica é assimilada à de

desequilíbrio pedobioc I imático que leva à fornação do sistena de

transforrnação (Bou1et L97 4) .

Na África, os estudos tên mostrado a degradação e transformação
d.as crostas sob a ação de clirnas mais secos e climas úmidos.
Transfornações desse tipo foram estudadas, respectivamente, por
Leprun (1,9791 , em zona tropical seca da África ocidental e por
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Bilong et al (1992), ern zona únida da África Central. No Brasil,
Lucas, (1989) e Nahon et aI (f989) detectaran a transfornação
desse tipo de rnaterial sob clirna equatorial da Arnazônia.

No vale do Rio Pararnirirn, com clima atual semi-árido, esse tipo
de cobertura pedológica se degrada e se transforma pelo seu topo
e pela sua base e de jusante para montante.

A formação, para o topo, de urn horizonte móvel ferruginoso (pelo
menos no nível do horizonte nodular) faz parte da evolução da
couraça ferruginosa e não se refere a uma transfornação
pedológica associada a um sisterna de transfornação. A

tränsformação da estrutura porf iro-esqué l ica para uma estrutura
granul-ar (no nfveÌ microscópico) , com destruição ou perda da
argila do plasrna, é resultado de uma transfornação pedoJ.ógica,
assinilada a um sistema de transfornação, cono se verá nais
aba ixo .

os estudos en toposseqüência, apresentados acima, nostraram que
a cobertura pedológica Iateritica, con couraça ferruginosa,
constitui a cobertura inicial, a partir da quat se processa a

transforrnação: inicial-mente, e¡n silcrete quer posteriormente, se
transforma numa cobertura planossólica. Diferentes estágios de
degradação dessâ cobertura foram identificados.

Às organizações norfológicas do silcrete cortan de naneira
discordante a cobertura rnais antiga. O estudo da Toposseqüência
Tamanduá, mostrou que essa transfornação inicia-se dentro da
fácie ferruginosa endurecida, que de infcio não perde a sua
estrutura original e não trunca a superficie topográfica, o

resultado é a manutenção da feição morfológica do relevo.

Ao contrário, as organizações morfológicas do planossolo corta¡n
discordantemente a cobertura mais antiga e o silcrete cono
tambérn a superflcie topográfica. À passagem do segnento convexo
para o côncavo, da vertente se faz justarnente onde a couraça
(Toposseqüência cv) ou o silcrete (Toposseqüência vPA)
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desaparecen como resultado da progressão de uma frente de
tranEfornação que progride de jusante parâ nontante.
Ao mesmo tempo, essa transformação se processa pela base da
couraça, peLa base do silcrete e no topo da rochar' o resultado é

a criação de uma frente dê transformação aEcendlente na couraça e

no silcrete e ðêscendente na rocha. Essas duas frentes
são resul-tantes da hidromorfia tenporária, à jusante, na base da

couraça e do silcrete.

PeIo topo, a argila se destrói ou é perdida rnecânicamente, seja
por um processo rnecânico de disjunção entre a argila e a areia
ou, pel"o processo quírnico proveniente da oscilação da saturação
hldrica ternporária. o prirneiro processo ocorre sobre os

¡nateriais de superffcie, a montante dos relevos e, acima da zona

de saturação hfdrica, a jusante. o segundo ocorre no limite
superior de oscilação da saturação hfdrica, a jusante. Levanta-
se cono hipótese que os dois processos são respectivarnente o da

ultradessecação (Chauvel- e Pedror 797e) e o da ferróIise
(Brinkrnan, l-970). Dessa maneira, configura-se uma frentê de

transformação deEcenalente que trunca a superfície topográfica, o

horizonte rnóvet ferruginoso, e o horizonte argíJ.oso do

p lanos so Ì o,

vrr-1- HrpóTEsE8 SOBRE 08 r.tECÀNrsMOS DA TRANSFOR¡{.AçÃO

Na descrição dos mecanismos de transfornação considerár-se-á
cada tipo de cobertura co¡no urna fase.

vII-1-1- EVOLUçÁO DA FÀSE FERRUGTNO8À

Reconstituindo a evolução da fase ferruginosa pode-se
inferir,pela evidência representada pelos voLunes arredondados,
na toposseqüência Tamanduá, que essa evolução se deu a partir da

formação de urn horizonte caolinitico rico em ferro,
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Ern hipótesef essa configuraçáo, deveria constituir o horizonte
argiloso, mosqueado, que se forna por concentração de conpostos
de ferro en pequenos e grandes volurnes nodulares (rnilirnétricos a

decirnétricos) (Nahon e Anbrosi 1985) e, expressar transforrnações
nineralógicas e estruturais, tigadas, princ ipa lrnente, às
acurnulações absol-utas¡ oriundas da migração do ferro, en pequena
escafar da ¡natriz argilosa adjacente e acurnulações relativas,
com subtração de rnatéria (Nahon, L976\.

Seguindo a evol-ução da cobertura laterítica ferruginosa,
observa-sef urna mudança estrutural e rnineralógica; dos volumes
arredondados, de aspecto contfnuo, passa-se a una estrutura
fragmentar: prineiro. a una estutura larninar, cujas unidades
principais são nódulos alongados, fornados por uma junção de
nódulos arredondados,. segundor a uma estrutura nodular, cujos
nódulos são conpletanente individua I i zados dentro de um fundo
friável, ou englobados dentro de un fundo endurecidof. terceiro,
a uma estrutura granular e grãos soltos no topo dos perfis, no
horizonte friável-, que atoja raros nódulos do diânetro de
pisóÌitos.

os nódulos, às vezes cortificados e recortados por zonas
anisotrópicas de extinção ondulante, ocre ou vermelha, têrn sua
maior representat ividade para jusante da encosta e para o topo
dos perf is .

Mudanças estruturais en perfis lateríticos, com couraça
ferruginosaf foram estudadas por Nahon (L976) e Nahon et al
(L977), Acredita-se que a cada transformação rnineralógia
epigenia da caul-inita pelo ferro, formação de Fe3+-caulinita e
transformação sucessiva em Al-henatita, Àl-goethita e goethita-
corresponde uma nudança estrutural-. A essas transformações
mineralógicas assimitam-se as fase estruturais maciços,
brechoides, nodulares e pisol lticos .
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Para Tamanduá e casa do Velho,
evolução das estruturas Pode ser
e Nahon et al (1977).

en hipótese, a sequência de

explicada cono em Nahon (l-976)

A sequência de transformação nineraLógica, desde a formação dos

nódulos a partir da âcumulação de ferro nas pseudomorfoses de

caulinita, até a forrnação dos pisólitos, é explicada por
diversos autores. Nahon (]-976) mostrou que a concentração de

ferro, no horizonte argiJ-oso mosqueado tem origern na epigenia da

caufinita por hernatita e quer essa epigenia rêsulta de uma

dissolução progressiva da caulinita ' Ambrosi et aI ( 1986)

mostraram que o ¡necanisrno da dissolução é o mesmo da ferróIise
(Brinkman, 1-970) . Nessa dissolução, o silício é Iiberado e,
parte do At entra na estrutura da he¡natita e forna henatita
alumínosa,

As etapas interrnediárias da transformação foram estudadas por

Didier (1983) que nostra a dirninuição do tamanho e da

cristalinidade das caolinitas e aumento da substituição do

alu¡nlnio pelo ferro, a partir de zonas nenos ferruginizadas para

zonas mais ferruginizadas.

As transformações continuam até atingir a fase psolítica que,

para Nahon (1976), consiste de goethita aluninosa, originada de

transformações centripetas às expensas dos nódulos À1-

hematfticos iniciais. o conte(¡do em alurninio, nas goethitas,
aumenta dâ base para o topo do perfil e representa perda do

tamanho dos cristais, que decorre da maior lixj.viação no topo do

perfil (Didier et al, 1983).
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Por não se ter encontrado henati-ta nos volumes arredondados
(TAU) e nos nódulos ( TA¡tl e CV) | acredita-se estar a seqüênia
ferruginosa em estágio muito avançado de transformação, dentro
da qual, não existe rnais registro de hematita, se se aceita corno

hipótese, o ¡necanisrno responsáveI pela fornação do horizonte
nosqueado e a seqilêncía de transfornação, propostos pelos
autores acirna. se a hematita, de fato, não tenha existido,
levanta-se a hipótese de que un outro ¡necanismo seja o

responsáveJ- pela forrnação do horizonte rnosqueado e pela
seqüência de transformação mineralógica.

A diferenciação mineralógica e estrutural de rnontante para
jusante e para o topo do perfil e, a presença dos volu¡¡es
arredondados â montante da toposseqüência TÀ¡tl conprova que a

evolução da fase ferruginosa atingiu seu ¡náximo para jusante da

encosta e para o topo dos perfis. Assirn, pode-se dizer que o

encouraçanento foi desigual na toposseqüência.

vII-1-2- EVOLUçAO DA FÀSE SrLrCrFrCADA

A fase silicificada, posterior à evolução da couraça, atravessa
indi scr ininadarnente a ferruginosa e aparece sempre a partir do

conjunto endurecido para a base dos perfis. Para jusante, essa
fase progride em detri¡nento da ferruginosa. o resultado é a

pseudo-nodulação I a partir dos volurnes arredondados, que dá

origem ao horizonte nodul-ar pouco endurecido, para a base dos
perfis e, a destruição das relfquias da couraça, para jusante da

toposseqüência, que dá origem ao horizonte nodular de fundo de

cor heterogênea.

Evidências macro e rnicrornorfo lógicas e rnicro-químicas mostraram
que essa fase ven da transfornação do ferruginoso e da

dissolução dos quartzos. A transfornação se dá con

deferrugíni zação dos produtos ferruginosos, dirninuição da

quantidade e do tamanho do diâmetro dos quartzos, dissolução da

caulinita, que dá fornação a un plasma bege-claro, opaco, e

precipitação de ca Icedônia.
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A solubilidade da sflica em condições superficiaj-s está
relacionada co¡n o pH e mineralogia das soluções. A figura 36

apresenta as curvas de solubilidade da sllica e do alumÍnio em

função do pH. A solubilidade é maior para a silica amorfa (120
ppn para os pH ácidos e neutros) e aunenta rnuito mais acima de
pH 8,5. Para o quartzo, ela é de 6 ppm e permanece constante com

a variação do pH.

o aumento da pressão aumenta a solubifidade da síl-ica (Jones e

Pytkowicz , I973; willey, L974i Walther e Helgeson, l.977 apud
Tardy e Monnin, 1-983). coerente con essa observação Tardy e

Monnin (1983), acrescenta¡n que a soLubilidade aumenta com o

aumento do diâmètro do poro. consequentenente, a diminuição do

diâmetro e a diminuição da pressão âbaixam a solubilidade.

Thiry et aL (1988) apresentam quatro grandes
silicificação ocorra:
tt- precipitação da slLica por abaixamento do pH;

- precipitação dos minerais menos solúveis
variedades de guartzo) a partir de soluções
minerais mais solúveis (diferentes variedades de

- lixiviação dos cátions dos silicatos,'
-aumento da concentração de sflica em solução por evaporação.rl

As observações acima e os dados nacro e rnicromorfol ógicos e

rnicro-quírnicos perrnite¡n Ievantar a hipótese de que a gênese das

silicificações pode ser explicada peJ-a ultradessecação (Chauvel
e Pedro, 1978) seguida de acidólise. À dissociação da água

adsorvida na superfície dos rninerais pela ultradessecação Iibera
prótons que f avorece¡n urn ambiente de baixo pH (<2) que leva ao

ataque dos produtos ferruginosos e à dissolução da caulinita e

precipitação de sflica.

vias para que a

(as diferentes
al-imentadas por
opala) ;
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vrr-1-3- Evol'uçÃo DÀ FÀsE ÀRGTLOEA-SrLICOSA

como foi visto anteriormente, a fase silicosa é transformada em

uma outra - argi Iosa-s i I icosa- . Essa úItirna também transforma a

fase ferruginosa, os plasmas de alteração e os minerais
prinários. As evidências rnorfológicas as micro-anáIises,
comprovam essa transformação. Ela se dá' sobretudo, nos nódulos
da fase ferruginosa e na fase silicosa, con dissolução dos

quartzos, nos plasnas de alteração e nos ¡ninerais prinários, corn

enriguecirnento en alurnínio.

EÍìbora essa fase não seja exclusiva dos horizontes da base dos

perfis e a jusante das toposseqüências , e1a ê, ai, rnais

expressiva. Cono esses horizontes, sasonalmente, sofrem de

saturação hídrica temporária, Ievanta-se a hipótese que essa é a

condição para a transformação dos ¡nateriais ferruginosos e

silicosos, em argila, Como há senpre un excesso de silica e urn

déficit de aLumínio, esse úItimo' não é suficiente para consumir
o prirneiro e, o excesso de sílica precipita-se ao mesmo tempo

que se forma a argila.
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CAPíTULO VTII

vrrr- DrsTRrBUrçÃO EgPÀCrÀL DAS UNTDADEA PEDO-MORFOLóGICA8

A interpretação dos dados, (capítulo VII) | mostrou a existência
de dois sistenas de transformação pedológica de solos
taterlticos con couraça ferruginosa en silcrete e/ou pl,anossolos
e de sil-crete en planossolos, cujos solos laterlticos,
constituem a cobertura inicial, a partir da quaJ" se processa a

transfornação. cada etapa de evolução do sisterna, a partir da

cobertura iniciat, pode ser encontrada no nlvel de uma

toposseqüência ou no nível da paisagem. Esse sisteÌna
transfornante assirnila-se a un conjunto de feições de relevos
distribuídos em diferentes nfveis altinétricos.

os diferentes estágios de transfornação da cobertura inicial
definiram quatro unidades pedo-norfoÌógicas . A assirnilação dos

estágios de evolução da diferenciação lateral da cobertura
pedoJ.ógica inicial, con as diferentes feições morfológicas de

relevo, foi tomada corno critério para caracterizar seis feições
pedo-rnorfo lógicas que conpõem as sub-unidades de napeanento,

contidas no Inapa anexo.

Ainda, compõen o napa anexo, duas unidades, as quais denorninou-

se Unidade ale Eolos con pouca öJ,ferenciação vertical e lateral e

Unidade tle acumulação detrítl,ca.

VIII-1- COBERTURA PEDOI.,óGICA I,ÀTERÍTICA

Representa essa cobertura as toposseqüências TA¡'f E cv (ÀþétoÐ,
caracterizadas no capítulo IV. Essa cobertura é transfornada,
s imultånearnente, em silcrete e em planossolos.

Às etapas de sua dÍferenciação mostram:

- cobertura pouco transformada;
- cobertura corn transformação avançada.



L54

VIII-l-l- COBERTURA I,ATERÍTICÀ POUCO TRÀNSFOR¡I,ADÀ

Nessa cobertura, a diferenciação vertical sobrepõe
diferenciação lateraI. .4, transfornação progride da base para
topo e do topo para a base da couraça. o resultado é:

- fornação de un conjunto móvel, friáveJ., arenoso a areno-
argiloso, no topo da couraça, contendo nódulos reliquiais da

couraça na sua bâser' esse conjunto acompanha toda a encosta e,
que eventualmente, podê estar truncado, deixando aflorar na

ruptura de declive, o horizonte nodular;
- formação, na base da couraçaf de um conjunto em curso de

transformação ou totalmente transforrnado, que vai do topo até
a base da encostaf e apresenta geralnente: rellquias, na forna
de volunes isolados, de um conjunto parcialrnente endurecido,
arg i J-o-ferruginoso, geralnente de cor bruno-averme lhada
escura, contendo nódulos ( pseudo-pisó t itos ) filiados à

couraç4.

Esses vofumes estão embalados por:
- fundo areno-argi l-oso, parciaLmente endurecido,, cortado,

gerafmente, por volunes alongados silicosos, frequenternente de

cor ver¡nelho-arnare Ia páIido, contendo nodulação cono as

encontradas nos vol-umes vermelhos, na base do conjunto;
- fundo esbranquiçado, quartzoso/ endurecido, que envolvê

reIíquias do fundo precedente, contendo geralmente pseudo-
pisóJ.itos fiLiados à couraça.

Variações locais de corf estrutura, textura e ocorrência ou não

de certos horizontes, podem ser observadas.

Caracterizada pelas toposseqtiênc ias À1 e TA¡,t (At\l¿-Xp iE ) a

cobertura laterÍtica pouco transfornada constitui urna unidade de

rTìapeamento, que está subdividida en duas sub-unidades. Essas

foram delinitadas segundo o reLevo e a progressão da

silicificação e da argilificação sobre a cobertura inicial-. Duas

à

o
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feições pedo-morfo lógicas f orarn deli¡nitadas. Essas feições podern

ser representadas Por (.AtVC:fo fl ) :

- planos rampeados, Levemente seccionados pela drenagern acima de

55on de altidude, no Ii¡nite lèste do vale, associados a

coberturas pedológicas jovens, sem diferenciação fateral,
assimiladas aos relevos nais declivosos e, coberturas
detriticasr no sopé desses mesmos reLevos;

- lombadas a 450-65onr localizadas à rnargern esquerda e direita
do rio Paramirim, nos setores mais a leste e oeste do vale,
com encostas contendo segnentos de perfil convexor para

montante ef pequena concavidade, para jusante '

os planos rampeados são seccionados por una drenagem retilínea,
concord.ante com a inclinação do plano, configurando un pâdrãÕ

paralelo. À transição desses planos para as unidades contfguas é

gradual. No entanto, o aurnento da densidade de drenagem, e a

perda do padrão paraleJ.o, indica¡n o aparecinento de uma outra

unidade ou sub-unidade de napeanento.

Nas l-onbadas convexo-côncavas, a ruptura de declive que marca a

passagem da parte convexa para a côncava é sublinhada' en

superffcie, por nódulos rel-iquiais da couraça que têm

continuidade sobre a concavidade. A concavidade progride,
graduaJ-rnente, sobre a seção convexa e, a seção côncava ocupa una

faixa estreita da encosta e é contfnua aos fundos de vales. Ela

é ocupada, justamente até o fundo do vale, por material
argiloso, que perde, de montante para jusante, as

caracteristicas correlatas ao conjunto encouraçado' Os vales são

estreitos, sinuosos e sua drenagen se organiza em padrão

dendrítico. Localmente, esses vales apresentaln al-arganentos

excepcionais que tonan o aspecto de depressões abertas'

vrr r-1-2 - COBERTURÀ T,ATERíTrCA COlf TRANAFOR¡'{ÀçÃo ÀvÀNçÀDÀ

Denominou-se a cobertura pedológica como de transformação

avançada, quando a diferenciação lateral- e vertical nítida,
esboçava diferentes solos na toposseqüência' Representa essa
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sub-unidade as toposseqüências BL e casa do velho (AN<-xo Ø . u"
capítulo precedente, estão descritos os necanis¡nos e os

resultados da transformação pedológica, que mostrou dois polos
de transformação: solos com si.lcrete e/ou solos planossólicos

À diferenciação pedológica lateral desses dois sistemas refLete
uma degradação cornplexa que atinge a cobertura inicial, a partir
do seu topo para a base, da sua base para o topo e de jusante
para montante, cono foi visto anteriornente.

En ambos os polos de transforrnação, do topo para a base, o

conjunto encouraçado da cobertura Iaterítica, transforma-se em

um material rnóvel lixiviado, arenoso a areno-argiloso, contendo
nóduIos filiados à couraça e/ou canais revestidos por silica
secundária, Esse conjunto aconpanha toda a encosta' observando-
sê seu adelgaçamento e clareanento da cor, para jusante, até
tornar-se o horizonte esbranquiçado do planossolo.

À degradação da couraça acornpanha, na sua base e para jusante,
a formação de um conjunto èndurecido por slÌica secundária que

pode conter ou não relfquias da couraça.

De jusante para montante e da base para o topo, una frente de

hidromorfia simultânea à degradação do topo, e discordantè con

as organizações pedológicas da cobertura inicial, transforma a

couraça e/ou o conjunto de acurnulação de sll,ica secundária em un

conjunto argiloso planossóIico.

os dois pol-os de transforrnação associados a duas diferentes
feições de relevo, cornpôen duas sub-unidades pedo-morfo Iógicas
rAñexo I I '
- planos ranpeados a 5oo-550n de altitude, localizados aos pés

de inselbergues ou de pequenas serras residuais;
- colinas de baixo declive (<52) a 400-6000n de altitude, com

segnentos convexos, a nontante e, côncavos, a jusante,
Iocalizadas às margens direita e esquerda do Rio Pararnirim,
acompanhando, grosso modof os principais eixos da drenagem.
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os pfanos ranpeados são fracanente seccionados pela drenagen¡

apresentando, na maioria das vezes' pequenas rupturas dè declive
que narca¡n a passagem gradual das diferenciações laterais da

cobertura pedoÌógica, ou seja, desaparecimento gradativo das

caracteristicas afetas ao conjunto encouraçado e o aparecimento
de conjuntos silicificados e/ou argilosos. A drenagem sobre

esses planos é incipiente, dispersando-se a partir do

inselbergue ou das serras residuais. os canais, são, normalmente
interrornpidos, a partir da rneia encosta, de onde progride o

escoamento difuso. Esses planos são bruscanente lirnitados pelos
canais de d.renagen das unidades ou sub-unidades contíguas'

Nas áreas de reLevo èm colinas, a passagen da seção convexa

para a côncava marca o limite do desaparec i¡nento do conjunto
encouraçado. Para jusante, a concavidade é narcada pelo conjunto
argiloso hidronórfico, tambérn presente na base da couraça. A

drenagemr nessa configuração de relevo, tern padrão dendrÍtico.
No entanto, localnente/ as colinas estão circundadas por

inúmeras depressões fechãdas, de formas, normalrnente alongadas e
sinuosas. os vales são largos, e têm, nas suas cabeceiras.
depressões que the são integradas.

VIII-2- COBERTURÀ SILICIFICÀDA

Representa essa cobertura a toposseqüência vPÀf já caracterizada
no capltulo V. Trata-se de uma cobertura pedoló9ica que encerra
un horizonte endurecido por silica secundária (silcrete) que se

transforma, dê jusante para nontante, en solos planossóIicos

Øl¡eXo fÎ l. n transfornação é complexa, e está descrita
rninuciosarnente no capftulo v.

Localmente, a referida cobertura se diferencia, podendo

apresentar relíquias de horizontes encouraçados, atravessados,
discordantemente, por cutans silicosos, ou apresentar conjuntos
nodulares reJ-iquiais da couraç4, cornpletarnente cimentados por

silica secundária.
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Essa cobertura caracteriza uma unidade de napeamento que ocupa

L/4 do totaÌ da área mapeada. À escala do levantamento as
diferenciações locais não foram mapeadas.

A esta cobertura assi¡¡ila-se um relevo de lombadas entre as
altitudes de 400 a 550m, definindo u¡na única sub-unidade pedo-
morfológ¡ica ( / liôyo !F ) . Essas tê¡n, para nontantef segnentos
convexos e para jusante, segmentos côncavos. A ruptura de

decJ-ive, que marca a passagem do segnento convexo para o

côncavo, constitui o l-inite lateral da transformação do conjunto
sil"icoso ern um conjunto argiloso planossó1ico.

Para jusante da ruptura, a seção côncava tem continuidade com os

fundos de vales e depressões. Os vales são/ geralnente, Iargos e

sua drenagen compõe um padrão paralelo a dendrÍtico. Às

depressões amplas poden estar incorporadas aos vales,
constituindo alargamentos excepcionais desses úJ-timos, ou sã.o

fechadas, sen ligação com a drenagen.

o piso das depressões é constituÍdo por material argiloso que

têm continuidade com o conjunto inferior dos solos
planossólicos. sobre a superfície das depressões é cornum a

ocorrência de seixos arredondados acirna das argilas, ou a

presença de afloranentos de rocha que configurarn urn campo de

pequenas elevações rochosas em rneio ao piso argiloso.

VIII.3- COBERTURÀ PLÀNOSAóLICÀ

Essa cobertura, representada pela toposseqüência vPB (/+Ncr7 n ) |
mostra urn conjunto argi loso-s i J. icoso, interposto a urn conjunto
arenoso lixiviado, no topo e/ a um silcrete, na base.

ceralmente, do topo para a base, a cobertura se caracteriza por:
- um horizonte areno-quartzoso, Iixiviado, de cor c.lara, que

cobre toda a extensão dos relevosi
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um horizonte bruno-avermelhado, argilo-arenoso, contendo

inúmeros volumes brancos;
um horizonte endurecido, de cor cinza claro;
um conjunto argiloso de cor cinza escuro,, estrutura poliédrica
grande a estrutura prisnática.

o horizonte bruno-averme lhado pode não estar presente en alguns
trechos da cobertura.

O conjunto arenoso é, às vezes' descontínuo, deixando afforar o

conjunto argiloso er localmentef à cobertura, se intercal-am
af l-oranentos rochosos e zonas contendo espraiarnento de seixos.

Espacialnente, essa cobertura expõe-se sobre relevos
constituÍdos de planos pouco inclinados ( o a < 2e" ), sobre
pequenas colinas de baixo declive ( < 2Z ) e en depressões

fechadas e abertas (Apcro F,). Essas feições posicionarn-se entre
as altitudes de 4oo a 650m e articulam-se a depressões fechadas

ou parcialrnente incorporadas à drenagem, em posição altimétrica
mais baixa.

À drenagem é incipientê, e os vales afetos a ela' excetuando-se
os principais, são pouco profundos e ma1 deli¡nitadosr esboçando/

apenas, pequenas incisões na cobertura.

No mapeamento, a cobertura planossólica constitui urna unidade
que se distribui por toda a área napeadar sobre diferentes nives
de altitude. Sua distribuição sobre diferentes feições de

relevos definiu três sub-unidades pedo-norfo lógicas (Ànexo III) '

VIII-¡¡- AOIJOS COM POUCÀ DIFERENCIÀçÃO VERTICAI, E I,ATERÀI,

são os solos relacionados aos

principalmente, litóIicos que

rocha. A unidade incÌui, tambén,

reLevos com alto declive. São,

se associan a afloramentos de

depósitos detrÍticos de encosta



l_60

pouco pedogeneizados. No mapeamento, eles compõem uma única
un idade .

vrrr-s- ÀcuuuIJAçõEs DETRiTTcÀa

Referen-se aos nateriais que compõem os fundos de vales,
incluindo o leito nenor e o terraço de vârzea dos rios. Os

sedi¡nentos são arenosos e cascalhentos. No Ieito de inundação do
rio Pararnirim, para jusante do seu curso, a várzea contém
sedimentos argilosos.

No napa anexo, uma únj-ca unidade e sub-unidade foran
delirnitadas.

vIII-6- TNTERPRETAçOEA

Às informações acina e os dados contidos no napa anexo indica¡n
que:

- o truncamento eventual do conjunto superior e os diferentes
estágios de transfornação do conjunto da base dos perfis, são
evidências de que a cobêrturâ Lateríticå Pouco Transformadla,
apresenta diferentes etapas de evolução;

- a presença dessas coberturas e¡n diferentes feições de relevo
corroboram a afir¡nativa acirna;

- diferentes padrões de drenagem associados a feições de relevos
diferentes podem indicar diversas etapas de evolução do
relevo, e essa evolução é independente da aLtitude;

- as coberturas, por estar associadas, ind iscr im inadarnente, a

diferentes feições de relevo, de drenagem e de aLtitude podern

indicar que a cada etapa de sua transformação corresponde una
transfornação do relevo.
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CAPÍTUI,O IX

IX- RELÀçÃO ENTRE A DISTRIBUTçÃO ESPACTÀL DÀA COBERTURAÊ

PEDOT.óGrCÀ8 E DAS FErçõES DE RET,EVO

A organização e distribuição das unidades pedo-morfol ógicas do

napa anexo, é o reflexo da evolução e transformação da cobertura
l-aterÍtica com couraça ferruginosa. Assirn, da unidade que
representa a cobertura lateritica pouco transformada à cobertura
planossãlica, ten-se una seqüência genética da pedo-morfolog ia.
o principal argumento a esse favor é dado pelos estágios de

evoLução do sistema de transformação pedoLógj.ca. A cada estágio
de transfornação, a cobertura transformada guarda a relÍquia da

cobertura inicial e as frentes de transformação progridem sobre
a topografia, interferindo na evolução das encostas e nos
padrões de drenagem.

Por outro lado, a distribuição, por toda a extenção da área
estudadaf das relíquias da cobertura inicialf sobre diferentes
tipos de rocha, diferentes nfveis topográficos e a degradação da

couraça pelo seu topo, que forma un espesso horizonte rnóve1,
pernite concluir que o encouraçarnento foi outrora rnais extenso e

mais espesso.

rx-1- Evor.,uçÃo Do sfsTE!'fÀ DE TRÀNsFoR¡'fAçÃo PEDoLóGrcA E EVOLUçÃo

DE REI,EVO

A partir dessa lateritização generaJ-izada, admite-se a

homogeneização das feições norfolãgicâs do rel-evo, que vão
seguir os ressaltos da rocha subjacente.

No estudo por toposseqüência, viu-se que a cobertura laterítica
pouco transfornada assimila-se a planos ranpeados pouco

entalhados pela drenagen e lonbadas de topos amplos com um

segmento convexo extenso, e, un segnento côncavo incipiente na

base da encosta. Essas configurações rnorfológicas de relevo
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estão coerentes con o desenvolvirnento da couraça, a parti-r de

uma alteração caolinítica inicial. como as relfguias dessa
al"teração encontram-se sempre a nontante da toposseqüência, e, a

couraça ¡nais desenvolvida, a jusante, acredita-se que a

convexidade sempre existiu e facilitou o desenvo Ivirnento, da

couraça, de jusante ern direção ao topo do interflúvio,
principalrnente das lonbadas, propiciada pela ¡naior dessecação
nas bordas do relevo (velocidade maior do escoa¡nento) . No topo
da lombada, a topografia planaf onde a infiltração das águas
pluviais é maior, permitiu a criação, ern sub*superffcie, de uma

zona nais (rmida (Fig. á?-). su¡.-se que o silcrete transforrna a

cobertura laterltica a partir da fase ferruginosa encouraçada,
sem destruição da estrutura original, e con manutenção da

morfologia do rel,evo. À transfornação é pedo-geoquímica , J-igada

a urna naior aridez do clirna (Fi5..17 ) .

Aconpanhando a transfornação da couraça e do silcrete em argila,
vê-se que â frente de transforrnação avança da base, desde a

rocha, para o topo e de jusante para montante.

Na base, essa frente, ascendente no silcrete ou na couraça/ e/
descendente na rocha, aplaina essa úItina, como nostra a

toposseqüência cv, cujos padrões estruturais e litoLógicos das

rochas que the são afetos, são truncados, indiferentemente I peLa

superficie de alteração. Esse tipo de discordância geornétrica é

explicada em Millot ( l-983 ) .

De jusante para montante, essa frente de argilificação, de

morfologia côncava, progride às expensas do silcrete ou da

couraça, e, o contato entre os dois é rnarcado pelo apareci¡nento
da convexidade. Essa passagem é nftida mas suavenente contfnua.
contíguo ao segnento côncavo, o convexo, presèrvado da

transfornação, atinge até a base da encosta. Esse aspecto, visto
no plano, ten a forma de um ¡nodelado de dissolução

Quando essa transformação encontra-se ern estágio mais avançado a

ruptura de decÌive do côncavo para o convexo rernonta à encosta.
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A frente de transformação descendente, que transforma a couraça,
o silcrete e a argila em areia solta I se junta à frente
ascendente de argilificação, sobre o silcrete ou sobre a couraça
e, descendente na rocha, como resul"tado. a topografia do relevo
atinge um plano completo (fiS"r? ).

As conseqüências desse fato são o rebaixamento e aplainamento do

relevo, que correspondern, no médio vale do Rio Paramirim, aos
pì.anos inclinados de baixo declive e às coLinas de inclinação <

22. o remonte da ruptura de declive para a montante das
encostas, derivado de urna argilificação rernontante, gue leva ao

aplainamento, foi tambén identificado por Boulet (L974), na

África, em u¡n sistema de transformação diferente desse.

A fase interrnediária desse aplainarnento é iniciada, ou a partir
dos fundos dos vales que, em conseqüência, adquirem alargamentos
anônaIos, ou a partir do topo dos relevos, que podern acumular
focaÌmente as águas pluviais, ponto de partida para a

transforrnaçãof resultando na formação de depressões fechadas, ou

cabeceiras de drênagem.

Um outro efeito da transforrnação da cobertura inicial ê

rnodificação no padrão de drenagen à medida que avança
côncavidade da encosta sobre a convexidade.

Quando a cobertura é pouco transfornada, o padrão de drenagem é

paralelo, segue provavelmente, as influências da rocha ou da

inclinação topográfica geraI, que parte das serras adjacentes en

direção à calha do RÍo Pararnirim.

Quando a transformação avança sobre a cobertura inicial aumenta-
se o número de afluentes sobre o padrão paraleloi os vales se

alargan e adquirern reentråncias, como un festonado. Nesse

estágio, o padrão é dendrÍtico, os rios principais mantêm seu
paralelisrno è os afluentes formam una nalha em dendros, Pari
passu a essa rnudança de padrão, a morfologia do relevo
transforma-se, As vertentes pêrdem a convexidade e ganham em

al
aì

l

:
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concavidade, tornam-se nais extensas¡ e as lonbadas, desse
modo, dirninuen cada vez mais sua área de topo.

Quando a transformação da cobertura Laterftica atinge seu
máxirno, o sistema de drenagern tem uma malha dendrítica muito
fina, como na unídade planossãlica - sub-unidadê das colinas de

declive < 2å-, rnas, a fargura dos vales é pequena e a incisão
desses, é incipiente, excèto para os rios principais.

como umâ superffcie de erosão exprime o resultado da evolução
das vertentes em direção ao aplainamento, e como essas
superfÍcies truncam, indiferentemente, padrões estruturais,
litológicos e estratigráficos diferentes, pode-se dizer eue,
quaJ-quer mecanismo que provoque a evolução das vertentes para um

plano, leva à formação de uma superfÍcie aplainada e não,
necessarianente, a una superfície de erosão por processos
mecânicos.

No nédio vale do Rio Pararniri¡n, a evolução das duas
discordâncias geométricas, compreendidas peLa frente de

transfornação descendente sobre a couraçar o sil"crete e a argiJ-a
e pela frente de argilificação ascêndente e de jusante para
montante, constituem dois planos de aplainarnento atual (FiS.
37), Um terceiro pÌano, nais antigo, fornado pela alteração
caolinftica inicial, descendente sobre as rochas (etchpJ-ano),
não é mais observável na paisagem (fiS.3? ). Esses três planos
definem três superficies, gu€ podem identificar-se con as

un.idades da cobertura laterÍtica, unidade silicificada e unidade
planossãIica (f ig..Jï ); são superflcies aplainadas, ligadas a

eventos de alteração e pedogênese diferentes.

As interpretações ¡nicro-norfológicas nostraran que há una perda
mecânica, de materiaL fino, nos horizontes superfíciais. Ao

nesno tenpo em que há essa erosão, os depósitos relacionados a

ela, não existem, ou, quando existen são pequenos, ao pé das

árvores, e em áreas limitadas, o que pode ser explicado por um

transporte desses materiais, diretamente ao rio principal, na
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época dos aguaceiros, Apesar dessa erosão existir, ela não
explica o remonte da ruptura de declive e nem explica, na
total-idadê, o rebaixa¡nento do relevof pois, esses dois planos, e
conseqüentenente as três superfícies, ocupam, cada, diversas
posições altimétricas. O que é incoerente considerando-se os
nodelos erosivos da peneplanização de DavÍs ou o da pediplanação
de King, corno explicativos da evotução dos aplainanentos.

O fato de as superffcies ocupare¡n, cada una, posições
altinétricas diferentes, está coerente com o modelo de
pediplanação se¡ni-árida; não são, entretanto, os "knickpointsrr,
nantidos pela drenagetn, que as originam, mas o èscaÌonamento das
rochas. À transformação pedo-geoquínica, dentro da cobertura
lateritizada, ja escalonada, originou a superfÍcie sil-cretizada
e¡ a ação da hidromorfia temporária formou
planossã1ica.

a superf ície

rX-2- IDADE RELÀTIVÀ DOS EVENTOS PEDO.}ÍORTOLóE¡COS

A configuração atual das depressões pediplanadas, nas quais
inclui a Depressão do São Francisco, no Nordeste brasileiro, tern

uma histãria conplexa, que envolve a inversão do rel-evo (Mauro
et al, 1982) 3 o fato de os sedinentos, f Lúvio-eã l- icos ,

cretácicos, da Formação Urucuia estarern maÍs elevados do que as
rochas do enbasanento do Pré-Cambriano é indicativo dessa
inversão. Essas depressões, nas quais se incluem o Pedipl-ano
Sertanejo (Ab/Sáber, L969, L972) ou a Superficie Vethas (King,
1956), constituíran no cretáceo, rel-evos nais elevados que

contribuíran com sedimentos para o entulhamento da Bacia
Cretácica.

Freitas (1951), usando de argumentos estruturais, postula una
inversão de relevo, por movinentos epir irogenéticos que elevaram
os sedimentos da Fornação Urucuia.

Caldeira et aI (L982l encontraran evidências dessa movimentação
tectônica nos sedimentos dessa forrnação (brechas silicificadas),
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que eles consideraram cono do cretáceo ou pãs cretáceas,
soerguirnento lento do continente, aconpanhado por tectônica
progress ivamente menos intensa, tem sido referido por Alneida
(L967), dentro de urna terceira fase do evento Sul--Atlantiano
(schobbenhaus e campos I L984r, que marca o final da sedirnentação
cretácica e inlcio do Terciário.

erajnikov (l-945,1950) e Freitas (L95]-J- | concordan que a

Depressão do São Francisco é urn "rift-valleyrr e que os

movimentos responsáveis por essa deforrnação são pãs-cretaceanos ,

de idade semelhante aos rnovirnentos que alçaram os sedimentos da

Formação Urucuia, juntamente con os pertencentes ao Grupo

Barnbul , Mauro et aI (L982), apresentan evidências
geomorfolãgicas desse fato e acrescêntamr através de outros
dados geonorfolãgicos, que o vão do São Francisco originou-se em

consequência de movimentos de subsidência, posteriores à fasê de

pedimentaçãor por eles identificada, como do Terciário Inferior,
que correJ-aciona, e¡n parte, com a superflcie SUI Arnericana,
datada como do cretáceo Superior ao Terciário.

segundo Mauro et a1 (L982), do Eoceno ao oligocenor situa-se a

dissecação dos aplaina¡nentos do Terciário Inferior. Para King
(L956), do oligoceno ao Mioceno elaborou-se a Superffcie Velhas.
Para os prineiros autores, duas outras superffcies foram
elaboradas, una no Plioceno e outra no Pleistoceno, intercaladas
por un periodo de deposições fluviais e de alteração.

cartas páleo-geográficas (Parrish et aI l-g82) | (Fig, 3íel
reconstituem a distribuição das isoietas relativas, através dos

tempos geológicos na Arnérica do suI, após a abertura do

Atlântico; são valores relativos e sem unidades.

Essas cartas mostran que no jurássico,
setentrional da América do sulf e,
Brasileiro estava, então, submetida
árida (Tardy et al, L988).

o equador cortava a ponta
grande parte do Escudo

aos c I i¡nas de tendência
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No cretáceo, nais a sul, depositam-se os sedimentos cretáceos. o

continente, deriva, progressivamente, para norte, e os clirnas
árj-dos tornan-se globalmente rnais úrnidos (Tardy et aI, L988).

Àpós o cretáceo superior (Fig. 39 B) / instala-se um clima
equatoriaÌ e inicia-se a bauxitização na Àmazônia (KoþiIsek,
l-990). Mais a sul, a partir do Eoceno Médio, as isoietas de
1200-180Onm, delirnitarn urn cIi¡na proplcio ao encouraçanento
ferruginoso (Fiq. 35 B) .

Esse esquena pá1eo-cIimático converge, en parte, para a evolução
geomorfológica Iocal, expressa acirna. Algumas observações são
necessárias:
- a deposição dos sedimentos flúvio-eóIicos, da Fornação

Urucuia, comvergem para as condj.ções pá J.eo-c l irnát icas
apresentadas nas cartas paleo-geográf icas r'

- na vigência do clina nais árido, foi elaborada a superfície
Sul-Anericana (Cretáceo Superior ao Terciário), coerente com

as inforrnações pa leo-c I irnáticas ;

- de acordo co¡n as cartas paLeo-geográ f icas, a partir do Eoceno,
o clima é proplcio âos encouraçamentos ferruginosos
IaterÍticos, incompatlveis co¡n as condições de formação da

superficie aptainada, Velhas, e. coerente com a dissecação da
superficie do Terciário Inferiorf no Terciário Médio.

Confrontando essas inforrnações e reportando aos eventos da pedo-
morfologia, no rnédio vaLe do Rio Pararnirim, depreende-se que o

evento de J.ateritj.zação teve início, no mínimo, a partir do

Terciário Médio (Eoceno/Oligoceno) , incompatíveI con eventos de
pediplanação por retração de encosta, por processos erosivos de
ped inentação .

Sob clinas ¡nais secos, as couraÇas não. se fofmam e se destroen'-<'-s{ ol oL:ta u\tþLþ-:-:Y
(Leprun, L979) . cono o silcrete

LQ e ¿t ' e^ ç'evY<- \a"¿<o¡^A<7o
ferruginosa, - 'e€æ úríDEÉ*F; ,ê posterior .€ p=iæi*., 'Ç
gËr?"¡ã]kiÉreå a uma maior aridez do clirna.
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Evidências pal eo-c I irnát icas de c.lirnas mais secos, datadas do

Pleistoceno, são largamente observadas no nordeste brasileiro,
desde terraços fluviais a dunas do ¡nédio vale do Rio são
Francisco. Dessa rnaneiraf pode-se inferir gue a silcretização da

couraça ferruginosa tenha ocorrido a partir do Pleistoceno.

Vários autores têrn destacado que, embora tenham ocorrido fases
ligeiranente rnais úmidas, no Nordeste, as variações clináticas
tenderam sempre para os climas serni-áridos, que se pronunciaram
mais severanente no interior do que no Litoral. Dessa maneira, é

compreensíveL que, a transfornação do silcrete em argila, se
processe en clirna tanbém árido, talvez, en condições nenos
severas en relação às vigentes durante as flutuações cl-imáticas
do Pleistoceno. cono as evidêncías rnorf old'gicas, trazidas com o

estudo em topossequências, nostran que a argiJ-ificação do

silcrete e da couraça corresponde ao evento rnais recente, pode-
se concluir que a argilificação é pós pJ"eistocênica.

Isso posto¿ esse estudo pernite evidenciar que:

- os so.los, Iargamente cartografados na região do rnédio vale do

Rio Paramirim como latossolos, são, na verdade, reliquias de

uma ,cobertura laterÍtica co¡n couraça ferruginosa, cuja gênese
a: à;\e2---.&-g¿ di$ererrc.ia daquela dos latossolos; 

I
- as coberturas detríticas, cartografadas cono depþsitos

residuais de superfície de erosão, são na verdade coberturas
pedológicas;

- essa cobertura lateritica está em desequiJ-íbrio con as

condições pedob iocÌ inát icas atuais, e, ocupava outrora, una

maior extensão;
- a cobertura silicificada (silcrete) está en desequilíbrio,

embora, a presença de sfl-ica secundária na fase argilosa da

cobertura planossãJ-ica, represente un enriquecirnento dessa
cobertura, en síJ.ica; 

,Þ
- os solos, d.enoninados de planossolos, ned*,e trabalho, säo na

verdade, semelhantes apenas morfo logicamente {. 'aqueles da

classif icação Brasileira,'
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- a distribuição atual dos solos e do relevo, no médio vale do i

Rio Pararni-rim, é função da evolução do sistema de

transformaçao peooúgica, aí identificado;
- a cartografia, usando-se de sensores renotos, perrnitiu

vislumbrar, do ponto de vista da organizaçao !füistribuição 
l

das unidades e sub-unidades pedo-mor fológicas , reLações entre
as diferentes unidades de mapeamento;

- o uso das imaqens orbitais pernitiu, em parte, estabelecer :

extrapotações de unidades foto- interpretadas ; :

- o estudo das coberturas pedológicas ern topossequência rnostrou I

ser muito eficiente na cartografia de serni-detalhe.
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