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RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo compreender a evolução pedológica da seção 

pedoestratigráfica Lajeadinho, localizado na Bacia hidrográfica do Rio Bananas, 

município de Guarapuava – PR. A hipótese evolutiva se baseou nas respostas 

laboratoriais de mineralogia de argilas, análises granulométricas e comparação com 

dados gerados por outros autores. O local de trabalho é constituído por material 

sedimentar e solo, seccionado por uma Linha de Pedra (LP). A área de estudo está 

inserida na região do Terceiro Planalto Paranaense, com derrames basálticos do 

magmatismo Serra Geral, constituída predominantemente por basaltos toleíticos. As 

informações obtidas nos trabalhos de campo em conjunto com os resultados 

laboratoriais, associados aos levantamentos bibliográficos, permitiram o 

estabelecimento de uma hipótese pedoambiental de modelamento da seção 

pedoestratigráfica Lajeadinho desde 18Ka AP até os dias atuais Embora não tenha sido 

possível se compreender perfeitamente o processo evolutivo pedológico do local 

estudado, os resultados obtidos permitem estabelecer que o afloramento Lajeadinho foi 

submetido a dois pedoambientes distinto. Entretanto, apesar dos estudos já realizados na 

região, acredita-se ser necessário o aprofundamento das pesquisas que visem não apenas 

a identificação do seu paleoambiente, mas que também busquem o estabelecimento de 

uma cronologia evolutiva pedológica para a região. 

 

Palavras-chave: pedologia, solos, sedimentos, difração de raios X. 



ABSTRACT 

The present dissertation aims to understand the pedological evolution of the 

Pedoestratigraphic section Lajeadinho, located in the Bananas River basin, Guarapuava 

- PR. The evolutionary hypothesis was based on laboratory responses of clay 

mineralogy, particle size analysis and comparison with data generated by other authors. 

The place of work consists of sedimentary and soil material, sectioned by a Stone Line 

(LP). The study area is located in the region of the Third Planalto Paranaense, with 

basaltic spills of Serra Geral magmatism, predominantly composed of toleitic basalts. 

The information obtained in the fieldwork in conjunction with the laboratory results, 

associated with the bibliographical surveys, allowed the establishment of a 

pedoambiental hypothesis of modeling the pedoestratigraphic section Lajeadinho from 

18K to AP Today Although it was not possible to fully understand the evolutionary 

process The results obtained allow us to establish that the Lajeadinho outcropping was 

submitted to two distinct pedoambientes. However, despite the studies already carried 

out in the region, it is believed that it is necessary to deepen the researches that aim not 

only to identify its paleoenvironment, but also to seek the establishment of a 

pedological evolutionary chronology for the region. 

 

Keywords: pedology, soils, sediments, X-rays diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A superfície terrestre é o resultado da interação de inúmeros processos que 

atuaram e atuam sobre ela desde milhares e/ou milhões de anos atrás. Se tomarmos uma 

encosta como exemplo ela nada mais é do que a expressão dos fenômenos naturais que 

aturam no passado e atuam no presente modificando-a. Portanto para que possamos 

compreender sua natureza é necessário que compreendamos como era o ambiente 

pretérito. Para tanto, buscou-se desenvolver neste trabalho, um maior aprofundamento 

sobre a evolução dos solos e relevo na região de Guarapuava –PR, afim de compreender 

como vem ocorrendo a evolução do modelado, bem como, quais são os principais 

agentes condicionantes de tais alterações ao longo do tempo. 

As pesquisas desenvolvidas sobre as mudanças paleoambientais do 

Quaternário necessitam serem ampliadas e aprofundadas no meio acadêmico, isto 

porque sua complexidade impõe lacunas que precisam ser preenchidas no sul do Brasil, 

em especial no Estado do Paraná, mais especificamente no município de Guarapuava.  

Apesar dos estudos já realizados na região, acredita-se ser necessário o 

aprofundamento das pesquisas que visem não apenas a identificação do seu 

paleoambiente, mas que também busquem o estabelecimento de uma cronologia 

evolutiva pedológica para a região. 

Acredita-se que é imprescindível se obter uma noção do tempo de evolução 

pedológica da cobertura superficial. Frequentemente os trabalhos voltados para o 

paleoambiente têm se preocupado, principalmente, com a compreensão do clima 

imperante a um determinado tempo passado, seja a 20 Ka, 18Ka AP (antes do 

presente). Poucos são os trabalhos que tentam compreender qual o comportamento do 

manto de alteração durante as sucessões climáticas a que foi submetido e se o grau de 

intemperismo atual é condizente com as condições climáticas vigentes. 

Com base nessa premissa é que ocorreu a escolha da seção 

pedoestratigráfica Lajeadinho como palco da pesquisa desenvolvida. Nela havia 

possibilidade de se utilizar de informações referentes a datações, perfil isotópico e 

assembleias fitolíticas já descritos por Passos (2014). Assim acredita-se que seria 

possível unir os dados já obtidos pela autora a estudos de mineralogia de argilas. A 

união desses resultados poderia resultar numa tentativa de se estabelecer uma 

cronologia evolutiva pedológica. 
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Para buscar compreender este processo de formação e evolução pedológica, 

e da Linha de Pedra (LP) no afloramento, neste trabalho foram realizadas descrições de 

campo, descrição das unidades do solo, análises granulométricas, e difratometria de 

Raios X (DRX), e dados preexistentes. As informações obtidas nos trabalhos de campo 

em conjunto com os resultados laboratoriais, associados aos levantamentos 

bibliográficos nos permite concluir que o objetivo inicial do trabalho, que era de tentar 

compreender o processo de evolução pedológica da seção pedoestratigráfica 

Lajeadinho, foram satisfeitos. 

Entretanto, essas mesmas informações permitiram o estabelecimento de uma 

hipótese pedoambiental de modelamento do afloramento Lajeadinho desde 18Ka AP até 

os dias atuais. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi escolhida por haverem estudos realizados por Passos 

(2014). Seu trabalho teve como objetivo o reconhecimento da gênese das Linhas de 

Pedra (LP) na seção pedoestratigráfica Lajeadinho. 

O local de trabalho está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Bananas, 

município de Guarapuava – Paraná, distante 5 km do Parque do Jordão (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.  

Fonte: Elaborado por Gardin (2016). 

 
 

Em seu trabalho, concluiu que a LP presente na encosta é produto de 

alteração do basalto, como sugere as teorias Collinet (1969), em que os fragmentos 

expostos em Linha são resíduos do intemperismo da rocha matriz, e não formada por 

mudanças climáticas como sugerem os estudos de Bigarella e Mousinho (1965).  
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Por este motivo, torna-se necessário uma análise mais profunda da área, 

buscando comparar seus dados, com novos obtidos por este trabalho. As análises de 

DRX estão feitas para poder haver um reconhecimento dos constituintes do solo e seu 

comportamento ao longo do perfil, fator que permite estabelecer uma taxa de evolução 

pedológica do afloramento. 

O afloramento está localizado à beira de uma estrada rural, pouco mais de 

750 m distante do leito fluvial (NE300), a 1.021 m de altitude, cujas coordenadas 

geográficas são: 25°27’45” Sul e 51°25’29” Oeste (Figura 2). 

A encosta onde está inserido a seção pedoestratigráfica Lajeadinho tem 

aproximadamente 1000 m de extensão do ponto mais alto, até a margem do rio. O ponto 

mais alto localiza-se numa colina com 1115m de altitude, com característica convexa, 

passando a retilíneo até a estrada (afloramento Lajeadinho) e côncavo e retilíneo até 

próximo a margem esquerda do rio Bananas (altitude média de 977m), por conseguinte 

dentro da bacia do rio homônimo.  

 

Figura 2: Mapa Hipsométrico da área de Estudo com perfil da encosta. 

Fonte: Elaborador por Calixto (2016). 

 
 

O afloramento é formado por material sedimentar e solo com 

aproximadamente 3,08m de altura por 20,94m de comprimento, sendo separado pela LP 
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distribuída em média (0,80 – 1,10 m) de profundidade, por 20 cm de espessura (Figura 

3).  

A distribuição da LP ao longo do perfil estudado não é homogênea, ela se 

divide em duas partes a 3,10 m da janela construída para extração das amostras para 

análises em laboratório. Ela está posicionada de modo sub-horizontal à superfície do 

terreno, no sentido SE (sudeste) para NW (noroeste). 

 

Figura 3: Fotografia da seção pedoestratigráfica Lajeadinho. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa. 

 
 

A LP é constituída por fragmentos de basalto, quartzo e calcedônia, bem 

alterados. A encosta é ocupada por pastagens e remanescentes de mata, e em meio a ela 

afloram blocos rochosos de vários tamanhos, o arranjo e a posição dos mesmos sugerem 

que estão vinculados ao processo de desagregação e movimento gravitacional das áreas 

mais elevadas da encosta, bem como, aos processos erosivos instalados. 
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2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

O Paraná é um estado bem delimitado por seus aspectos físicos, 

apresentando uma compartimentação físico geográfica ordenada em Planície Litorânea, 

Serra do Mar e região dos Planaltos, sendo estes divididos em Primeiro, Segundo e 

Terceiro Planalto (MAACK, 1968). 

A área de estudo está inserida na unidade geomorfológica do Brasil 

Meridional denominada de Terceiro Planalto, com derrames basálticos do magmatismo 

Serra Geral (CPRM – MINEROPAR, 2006, apud PASSOS, 2014), predominando 

basaltos toleíticos, tendo sua formação ligada aos derrames ocorridos durante o 

Jurássico-Cretáceo (CAMARGO FILHO, 1997). 

A paisagem é constituída por morros encontrados nas porções pouco 

elevadas do terreno, e por colinas planas de grandes extensões, restritas aos pontos mais 

elevados (CAMARGO FILHO, 1997). A morfologia desta região do estado do Paraná 

está relacionada aos blocos planálticos dissecados pela drenagem e pelas áreas altas e 

planas (TRATZ, 2009). 

A litologia que compõem a área de estudo segundo Tratz (2009), é 

constituída por basaltos que afloram em dois derrames com espessuras médias de 30 

metros, que formam a base da escarpa do Jordão. 

No tocante aos solos do município de Guarapuava, estudos feitos por Muller 

e Pott (2004), revelam a presença de neossolos, nitossolos, neossolos regolíticos e 

neossolos litólicos. Os solos apresentam-se argilosos, muitas vezes plásticos e pegajosos 

e ricos em ferro (Fe), inferência esta que deriva da variação de cores da matriz do solo 

(vermelho-amarela) e da presença, em vários perfis, de plintita e petroplintita 

relacionadas a ciclos alternados de umedecimento e secagem (MULLER e POTT, 

2004).  

Os solos do Terceiro Planalto também são descritos pela Mineropar (2006) 

como sendo profundos e bem desenvolvidos, o que resulta em uma alta fertilidade, 

sendo possível encontrar Latossolos vermelho-escuro, roxo e bruno, homogêneos, que 

apresentam grande presença de minerais de ferro, fator que exigiu análises de 

Difratometria de Raios X (DRX) para poder haver um reconhecimento dos constituintes 

do solo e seu comportamento ao longo do perfil. 

Em relação à hidrografia, na área abrangida pelo município de Guarapuava, 

a drenagem é comandada pelas redes hidrográficas dos rios Piquirí e Iguaçu. Dentre os 
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vários afluentes do rio Iguaçu encontra-se o rio Jordão, cuja importância local deve-se 

ao fato do mesmo ser responsável pela drenagem de grande parte do município de 

Guarapuava. Seus principais afluentes são os rios das Mortes e das Pedras, que drenam 

a porção nordeste do município; o rio Bananas e o rio Pinhão, situados, 

respectivamente, a leste e sul; e os rios Coutinho e São João, que drenam o noroeste do 

município (CAMARGO FILHO, 1997). 

 

2.3 CLIMA E VEGETAÇÃO 

O clima paranaense é predominantemente subtropical úmido, as 

temperaturas  variam entre 14° C e 22° C. O clima é mais frio na porção sul dos 

planaltos do interior, apresentando índices pluviométricos entre 1.500 mm a 2.500 mm 

anuais. De acordo com a classificação de Köppen, no Estado do Paraná predominam os 

climas do tipo C (Mesotérmico) e o clima do tipo A (Tropical Chuvoso).  

De acordo com Köppen, o clima Cfb – Clima Subtropical Úmido 

(Mesotérmico), tem como característica a média do mês mais quente inferior a 22º C e 

do mês mais frio inferior a 18º C. Não apresenta estação seca, o verão é brando e o 

inverno apresenta geadas severas e frequentes. Distribui-se pelas terras mais altas dos 

planaltos e das áreas serranas (Planaltos de Curitiba, Campos Gerais, Guarapuava, etc.); 

O clima de Guarapuava é classificado como sendo Temperado apresentando 

temperatura média no mês mais frio abaixo de 18° C (mesotérmico), com verões frescos 

(Cfb) IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná). Em contrapartida, Thomaz e Vestena 

(2003), ao analisar os aspectos climáticos de Guarapuava em um período de 25 anos, 

indicam que a temperatura média anual fica na casa dos 17° C, oscilando entre os 17,5° 

C e 15,9° C, sendo os meses mais quentes Janeiro e Fevereiro, podendo chegar a 36º C, 

e os mais frios de Abril a Outubro com ocorrência de geadas no período de inverno. 

As massas de ar que atuam e interferem na temperatura e no regime de 

chuvas em Guarapuava de acordo com Thomaz e Vestena são: no verão, a mPa (massa 

polar Atlântica), a mTa (massa tropical atlântica) o que pode gerar aumento das massas 

de ar intertropicais mTc (massa Tropical continental) e mEc (massa Equatorial 

continental); no outono, as massas mPa e a mEc; no Inverno, as massas mTa e a mPa; e, 

na primavera, as massas mPa e mTa.  

Os dados de precipitação da estação meteorológica do Campus CEDETEG 

fornecidos pelo SIMEPAR indicam que Guarapuava não possui estação seca e a 

pluviosidade está bem distribuída ao longo do ano, com precipitação média mensal 
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acima de 100 mm, e a média anual fica em torno de 1867,10 mm, sendo que os meses 

mais chuvosos são Janeiro e Outubro e os menos chuvosos são Julho e Agosto 

(THOMAZ e VESTENA, 2003). 

Quanto à vegetação original, segundo Maack (2002) a região de Guarapuava 

é constituída por mata pluvial subtropical, composta por duas classes de formações 

fitofisionômicas, sendo a primeira mata de Araucárias relacionada às altitudes regionais 

e em seguida os campos gramíneo-lenhosos integrados a estes sistemas. Tais campos de 

acordo com a Classificação Fisionômico-Ecológica Neotropical Brasileira (VELOSO e 

GOES-FILHO, 1982), estão inseridos na Região Ecológica das Savanas, mais 

especificamente, à Estepe Gramíneo-Lenhosa.  

No município de Guarapuava, encontra-se também floresta remanescente do 

tipo subtropical perenifólia, onde predominam árvores de porte como pinheiro, imbuía e 

cedro, além da presença de vegetação campestre subtropical, com diversidade de 

gramíneas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nossa espécie tem evoluído sua compreensão do ambiente natural desde seu 

surgimento na superfície do planeta. Essa interpretação, inicialmente imputada a 

mudança de humor dos inúmeros “deuses” que povoavam e povoam nossa imaginação, 

foi sendo paulatinamente substituída por explicações científicas. Entretanto, não é raro 

nos dias de hoje encontrarmos, mesmo na literatura especializada, interpretação sobre 

eventos naturais que desprezam a sua temporalidade. 

 

3.1 O PERÍODO QUATERNÁRIO E AS MUDANÇAS AMBIENTAIS 

O planeta Terra, desde a sua formação há 4,6 bilhões de anos, passou e 

passa por diversas transformações relacionadas à sua dinâmica interna e externa. Em 

sua história geológica o planeta foi submetido a profundas mudanças em seus 

continentes, mares e por conseguinte nas formas de vida. Dentre mudanças temporais do 

planeta, chama a atenção o período Quaternário. Isso porque é nesse período que nossa 

espécie aparece e convive com alterações ambientais geologicamente recentes. 

Desnoyers foi o primeiro pesquisador a utilizar o termo Quaternário, em 

1829, seu objetivo era diferenciar depósitos marinhos sobrepostos a sedimentos 

terciários da bacia de Paris, porém, o termo só foi oficialmente utilizado em 1833, por 

Henri Reboul, onde caracterizou sedimentos que eram formados por restos de animais e 

vegetais que ainda viviam na natureza. 

Lyell criou os termos Pleistoceno (critérios paleontológicos) e Holoceno 

(espécies viventes), sendo considerado este último como a época mais recente da 

história geológica (10 mil anos A.P.) (MOURA 1994; SUGUIO 1999; SUGUIO et al., 

2005). 

De acordo com Suguio (2005) novos estudos, apontaram para uma nova 

classificação do período, a partir da junção de resultados sobre depósitos marinhos e 

transcrição de dados isotópicos de oxigênio, no Atlântico Norte e deposição de loess na 

China, para 2,6 Ma. Segundo a Comissão Internacional de Estratigrafia – ICS (2010), é 

esta a idade a ser considerada para o período Quaternário, o que reafirma a posição de 

Suguio. 

Nos últimos 2,6 Ma a interação entre os elementos naturais determinou a 

paisagem atual, portanto, análises minuciosas das feições atuais podem servir de base 
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para determinar as condições naturais do passado, podendo a partir daí realizar uma 

reconstrução histórica até o presente (SUGUIO, 1999).  

Para que haja uma maior compreensão a respeito da dinâmica terrestre, os 

estudos dos depósitos Quaternários tornam-se fundamentais para elucidar algumas 

questões relacionadas a sua gênese, pois, é nele que ocorrem os principais fenômenos 

que modelaram e modelam a superfície terrestre atual. 

De acordo com Nunes et al. (2012), as mudanças climáticas do Quaternário 

provocaram importantes alterações na dinâmica da superfície terrestre. Todas essas 

oscilações alteraram o balanço dos processos pedológicos e morfogenéticos, uma vez 

que refletiram na acentuação ou recuo de adições, transformações, translocações e 

perdas de matéria e energia nos sistemas.  

Essas mudanças estão impressas na topografia em forma de proxy (registro), 

seja no gelo, ou em dados isotópicos contidos em solos e sedimentos. Tais registros 

podem ser restaurados e desvendados, o que permite discernir suas fases e taxas, bem 

como, os mecanismos de mudanças passadas no clima e nos ambientes naturais 

(MAHER et. al.,1999). 

Por este motivo os estudos do Quaternário, devem procurar distinguir os 

eventos em escala geológica, visando esclarecer eventos climáticos perceptíveis à escala 

humana, daqueles que possibilitaram o desenvolvimento da vida e a evolução e extinção 

de espécies (SANT’ANNA NETO; NERY, 2005). 

O entendimento do período Quaternário está filiado ao fato de apresentar 

grandes variações climáticas, com amplitudes e frequências relativamente curtas/longas, 

flutuando entre períodos glaciais e interglaciais que expressam diversos vestígios de sua 

atuação.  

Os períodos estadiais (glaciais) e interestadiais (interglaciais) provocaram 

mudanças climáticas que interferiram na distribuição da vida no planeta e no 

reafeiçoamento de sua superfície. Mesmo nas regiões de baixas latitudes o clima tornou-

se mais frio ou ameno com alterações nos seus regimes hídricos. Tais alterações 

desencadearam mudanças nas correntes marítimas e na oscilação do nível do mar, 

interferindo direta e indiretamente no modelado das costas e no interior dos continentes. 

Durante a história geológica da Terra, o período Quaternário, de acordo com 

Suguio (2008) são conhecidos mais de 20 períodos glaciais e interglaciais que se 

alternaram nos últimos 2,6 milhões de anos (AP). O aumento das áreas continentais 
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nevadas promove o acumulo de gelo o qual avança para latitudes mais baixas. A medida 

que os glaciais vão se espessando, aumentam também sua área de cobertura. De acordo 

com Salgado-Laboriau (2007) o glacial avança somente se o acumulo de neve for maior 

que a perda por ablação, sublimação ou derretimento. 

 O último máximo glacial do Quaternário ocorreu entre 15 Ka (mil anos) e 17 Ka 

AP, sendo o volume de geleiras três vezes maior do que a existente em nossos dias. 

Durante os últimos 10 Ka AP. (Holoceno) “aconteceu a fusão de 2/3 das geleiras 

globais, evidenciando uma fase interglacial” (SUGUIO, 2008). 

Estudos europeus em glaciais reconhecem a existência de cinco principais 

estágios glaciais que ocorreram durante o Período Quaternário, denominados Danúbio, 

Günz, MIndel, Riss e Würm que estão intercalados pelos interglaciais Danúbio-Günz, 

Günz-MIndel, MIndel-Riss e Riss-Würm (SUGUIO, 2008). 

Segundo o autor citado a hipótese mais aceita sobre a origem dos períodos 

glaciais é a teoria astronômica de Milankovitch, formulada pelo geofísico iugoslavo M. 

Milankovitch, que identificou, por meio de cálculos astronômicos, as variações na 

quantidade de radiações solares recebidas pelo planeta Terra (Figura 4).  

Milankovitch relacionou três fatores astronômicos determinantes para se ter 

os períodos glaciais: “a) Mudanças nas inclinações do eixo terrestre (obliquidade da 

eclíptica) com ciclo de cerca de 41 Ka AP; b) Variações na excentricidade da órbita de 

translação da Terra com ciclo de cerca de 92 Ka AP; e c) Movimentos de precessão do 

eixo terrestre devido à atração gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua com ciclo de 

21 Ka” (SUGUIO, 2008). 
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Figura 4: Ciclos astronômicos de Milankovitch que interferem no clima terrestre. 

Fonte: STEVAUX; PAROLIN (2010). 

 
 

A excentricidade da órbita, obliquidade da elíptica e a precessão dos 

equinócios têm características específicas e ciclos diferentes. A interação entre esses 

elementos estabelece uma condição de equilíbrio, propiciando uma temperatura 

relativamente constante. Porém, para Stevaux e Parolin (2010), há ciclos em que esses 

três elementos podem coincidir, o que levaria o planeta a um período de reduzida 

insolação e, consequentemente provável período glacial (estadial). 

Para que haja um acumulo de neve nas porções mais elevadas do terreno e 

nas latitudes altas e médias, há necessidade de se ter mais água disponível no sistema 

atmosférico. Essa umidade atmosférica seria alimentada por um aumento na evaporação 

dos mares, ou seja, haveria um aumento significativo na média térmica global, e 

evaporação dos corpos hídricos. 

Para Bigarella et al. (1975, p.454) “o avanço das geleiras pleistocênicas 

acompanhou a diminuição da temperatura do ar e do mar, causando nas regiões tropicais 

e subtropicais uma redução das precipitações”. O ambiente seco possibilitava remoção 

do manto de alteração através da erosão mecânica, restando cobertura vegetal florestal a 

áreas mais úmidas como, por exemplo, nas áreas de grotões, cuja umidade deveria ser 

maior. 
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Para os autores citados o interglacial se caracteriza pela maior 

disponibilidade de umidade prevalecendo o intemperismo químico e, por conseguinte a 

formação de solos e o aprofundamento do manto de alteração. Concomitantemente 

ocorreria o avanço das florestas e em conjunto de vida que lhe é pertinente. 

Diante dessa perspectiva ambiental pretérita os autores sugerem que as 

vertentes e escarpas, via intemperismo, disponibilizavam material, o qual seria 

removido nos períodos secos “a encosta é submetida, principalmente a processos de 

desagregação mecânica”. A decomposição química parece ter ocorrido mais 

efetivamente apenas durante as curtas flutuações climáticas para o úmido dentro do 

semiárido rigoroso (BIGARELLA et al., 1965), este processo, cíclico, levaria a 

expansão e retração da cobertura vegetal arbórea e campestre. 

Durante a transição do Pleistoceno para o Holoceno, de acordo com De 

Oliveira et. al. (2005) esta “teria sido marcada por uma instabilidade climática e 

vegetacional, caracterizada por uma ênfase inicialmente úmida, evidenciando um 

ambiente aberto” com solos encharcados.  

Segundo Bigarella et al. (1975), a aproximadamente 11Ka, testemunhos 

extraídos do fundo oceânico indicam uma abrupta mudança de temperatura, saído do 

frio do Pleitoceno tardio e passando a mais quente no Holoceno. Evidências de 

alterações no intemperismo também foram descritas para o nordeste brasileiro, pois “a 

clorita típica da desagregação mecânica das rochas (fase semiárida) é substituída por 

caulinita e gipsita característica do intemperismo sob condições climáticas úmidas”. 

É admitido que o início do Holoceno é a 10 Ka, no fim do estágio glacial 

Würm. Segundo Suguio (2008) é nessa época ocorre um aquecimento global que levou 

à fusão de 2/3 das geleiras, “o nível do mar teria atingido o nível atual, após subida 

gradativa a partir de nível mais de 100 metros abaixo, em consequência da fusão”. Esse 

período, caracterizado como interglacial, os oceanos se aquecem chegando à máxima 

evaporação, nas latitudes que recebem insolação tropical e subtropical “regime pluvial 

com chuvas pesadas no verão e inverno seco” (BIGARELLA et. al., 1975). 

A ciclicidade das flutuações climáticas ora para o mais frio (glacial) ora para 

ambiente mais quente (interglacial) acabara por imprimir mudanças profundas na 

paisagem.  Segundo Bigarella et al. (1965, p.111) “na época úmida as flutuações para o 

seco facilitariam a remoção do regolito. Na semiárida as oscilações para o úmido 

dificultariam uma ativação da decomposição química”. 
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A Figura 5 extraída de Bigarella et al. (1965) exemplifica o comportamento 

das vertentes durante as mudanças climáticas. Esse modelo morfoclimático considera o 

recuo paralelo das encostas como resultado dos períodos secos. Isso ocorre devido a 

remoção do manto de alteração o qual teria se formado na fase climática anterior 

(úmida). Dessa forma, o material de alteração que recobriria as encostas é removido e 

transportado por meio de movimentos de massa ou fluídos densos e depositado nas 

depressões do terreno. Assim, o fundo do vale ou as porções mais baixas da topografia 

acabam ficando entulhadas com o material removido das porções mais elevadas, as 

quais ficam expostas a ação da morfogênese mecânica, propiciando o recuo paralelo das 

encostas, originando o aplainamento (pedimento). 

 

Figura .5: Esquema básico de evolução das vertentes. 
Fonte: Bigarella et. al. (1965), baseado nas alternâncias climáticas. 

 
 

O retorno da fase úmida intensifica o intemperismo químico das rochas, 

principalmente nas rochas diaclasadas, promovendo o espessamento do manto de 

alteração. Concomitantemente o aumento da disponibilidade de água livre, aumenta a 

intensidade da erosão hidráulica, provocando o aprofundamento dos vales e o 

reescavamento dos depósitos formados na fase seca (Figura 5) (BIGARELLA, et al., 

(1965). 

Esse processo gera erosão diferencial do relevo, originando saliências e 

recuos das vertentes, com redução do ângulo de inclinação, o geraria convexidades 

topográficas na porção superior do relevo (BIGARELLA, et al., (1965). 
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Não há mais dúvida na comunidade científica sobre a importância das 

mudanças climáticas no ambiente. Entretanto é importante considerar que a última 

glaciação iniciou a 140 Ka AP e encerrou a aproximadamente 18 Ka no hemisfério Sul. 

Porém, cabe salientar que devido a configuração dos continentes e da superfície dos 

oceanos, os glaciares se formaram predominantemente no hemisfério norte, enquanto no 

hemisfério Sul o clima tornou-se mais frio e seco em algumas regiões, sem a formação 

de glaciais como no hemisfério Norte. Portanto, não é possível compreender as 

mudanças climáticas de forma homogênea no planeta. 

Para Camargo Filho (2005) compreender a distribuição e a amplitude dessas 

mudanças climáticas é a base para a compreensão do ambiente atual. As transformações 

que ocorreram na natureza tiveram as mais diversas escalas de tempo, por este motivo, 

espacializar e interpretar a ação de cada oscilação ou mudança ambiental Quaternária 

torna-se importante, já que podem ter desempenhado consequências diferentes de uma 

região para outra. 

 

3.1.1 O Quaternário e suas características no Brasil e no Paraná 

 

No Brasil as obras pioneiras nos estudos do Quaternário são os trabalhos 

publicados por Bigarella e Andrade (1965), Bigarela; Mousinho (1965) e Bigarella et al. 

(1965), que identificaram superfícies geomorfológicas produzidas por eventos de erosão 

associadas a fases climáticas mais secas, assim como o encaixamento da drenagem 

relacionado com fases de clima úmido. Mendes (1984) coloca algumas críticas com 

relação a esta aplicação, já que não leva em conta possíveis movimentos tectônicos 

quaternários, deslocando essas superfícies. 

Outros autores que dedicaram seu tempo ao estudo do Quaternário no Brasil 

foram, Maack (1948), Ab`Saber (1977), Colinvaux et al. (1996 a/b), Behling; Lichte 

(1997), Ledru (1993), os quais buscaram descrever as mudanças do modelado terrestre, 

dos solos, do regime hídrico, da flora e da fauna. 

As mudanças climáticas implicam no avanço de geleiras das altas latitudes 

em direção as médias e baixas latitudes. Entretanto, segundo Stevaux e Parolin (2010) 

as geleiras não se disseminaram de forma igual por todo o globo terrestre. No caso da 

América do Sul, em especial no Brasil, segundo os autores citados, não há indícios da 

existência de geleiras quaternárias.  
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Apesar desse fato, o clima mais frio dos períodos glaciais deve ter 

provocado uma redução significativa no regime hidrológico sul-americano. 

Consequentemente, a alternância entre períodos estadiais e interestadiais provocou 

sucessivas alterações na precipitação e evaporação cujas intensidades interferiram 

significativamente na paisagem. 

Para Bigarella (1964), no Brasil o Período Quaternário foi caracterizado por 

processos erosivos variados e intensos, cujo registro está presente na estratigrafia 

sedimentar. Na região costeira os processos sedimentares foram mais intensos, quando 

comparados com os processos sedimentares dos planaltos (BIGARELLA, 2003). 

Indiscutivelmente, as alterações que ocorreram são fruto de intensas e 

marcantes mudanças climáticas no Brasil, que durante os períodos glaciais a menor 

disponibilidade de água geraria um clima semiárido, contrapondo-se as condições 

climáticas interestadiais (clima úmido). Assim sendo, no primeiro caso a cobertura 

vegetal campestre dominaria a paisagem, a qual seria entrecortada por áreas de mata 

(refúgio) instaladas em locais cujas particularidades permitiriam a permanência de 

umidade. Nos períodos de maior disponibilidade de umidade os campos cederiam lugar 

ao avanço das florestas. 

Embora esta análise seja plausível deve-se ressaltar que inferências sobre a 

cobertura vegetal pretérita deve ser cuidadosa, pois resultados polínicos de gramíneas 

associadas a clima frio podem não representar clima seco pelo fato de existirem 

espécies de gramíneas desse grupo ligadas a ambientes úmidos e mesmo aquáticos, 

como é o caso dos bambus do sul do Brasil. Portanto, comparações corriqueiras entre 

estratos arbóreos (ambiente úmido) e estrados herbáceos (ambiente seco) podem gerar 

confusões sobre os ambientes pretéritos nas regiões tropicais (DE OLIVEIRA et.al., 

2005). 

No estado do Paraná, de acordo com Bigarella (1964), o geólogo alemão 

Reinhardt Maack foi um dos primeiros pesquisadores a considerar as mudanças 

climáticas quaternárias como responsáveis pela existência de depósitos de blocos e 

seixos no sopé da Serra do Mar. Para o pesquisador esses depósitos seriam evidências 

da existência de um clima seco pretérito. 

Segundo o autor citado, Maack ao expandir seu olhar para os planaltos, 

atribuiu a origem dos campos a um clima mais seco que o atual. A medida que a 

disponibilidade de umidade é elevava os campos foram, paulatinamente, cedendo lugar 

para as florestas que existem atualmente. Em outras palavras, para o pesquisador os 
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enclaves de campo em meio a floresta eram indícios de mudança nas condições 

climáticas e, por conseguinte, na temperatura e disponibilidade hídrica. Essas ideias 

influenciaram inúmeras gerações de pesquisadores, cujos trabalhos basearam-se 

principalmente nas evidencias de distribuição da vegetação e os registros 

sedimentológicos. 

 

3.2 LINHAS DE PEDRA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

As alternâncias entre o recuo e avanço dos campos e das florestas têm sido 

invariavelmente imputadas à disponibilidade de água no ambiente. Esta por sua vez é 

condicionada pelas mudanças climáticas globais que acabam por interferir no sistema de 

circulação das correntes marítimas e da circulação geral dos ventos. O resultado é 

períodos mais chuvosos ou com mais água no sistema alternando com períodos mais 

secos ou com pouca água disponível no ambiente. 

Além da já comentada alteração na cobertura vegetal, é de se esperar que 

nos períodos de deficit hídrico o espaçamento da vegetação e o baixo índice 

pluviométrico interfiram na formação de material coluvial, aluvial e alterita. 

Consequentemente, ter-se-á processos morfológicos distintos atuando sobre a 

superfície, que indiscutivelmente darão origem a morfologias distintas. 

O modelo clássico, proposto por Bigarella et. al. (1965), sobre a evolução 

das encostas nos períodos de alternância climática (Figura 6) foi utilizado pelos autores 

para explicar, também, a origem das LP.  

Encontradas em todos os continentes (BOURGEAT; PETIT, 1966, 

AB’SÁBER, 1962, BIGARELLA; MOUSINHO, 1965) as LP ocorrem desde pouco 

centímetros de profundidade até vários metros abaixo da superfície. Sua origem é 

motivo de controvérsia e de longos debates acadêmicos. 

De acordo com Hiruma (2007) linhas de pedra (Stone Line) são horizontes 

pedológicos constituídos por fragmentos angulosos e subangulosos de rocha, minerais 

e/ou couraças ferruginosas e outros materiais resistentes a alteração química. Elas se 

posicionam paralela ou subparalelamente a superfície e frequentemente são sobrepostas 

por solo homogêneo e se sobrepõe a rocha ou camadas de solo. 

A MINEROPAR (2006) tem um conceito climático para as linhas de pedra, 

considerando-a como um depósito antigo que compreende a cascalheira e baixos 

terraços oriundos de oscilações climáticas, normalmente marcadas por linhas de pedra. 
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Essa interpretação pressupõe que as linhas de pedra seriam antigos paleopavimentos 

formados durante os períodos de baixa pluviosidade e posteriormente soterrados por 

material coluvial, quando do retorno da umidade. 

Ab´Saber (1969) considera que as “ocorrências de Stone Line representam 

casos de sobreposição de solo, em antigas superfícies pavimentadas por fragmentos de 

rocha resistente, de transporte apenas local e que foram posteriormente recobertas por 

detritos coluviais”. 

Para Cailleux (1957) apud Ab´Saber (1969) as linhas de pedra podem ter 

uma origem biológica. Segundo o autor os detritos, responsáveis pelo soterramento da 

linha de pedra poderiam ter sido elevados, acima dos fragmentos e seixos que a 

constituem, pela ação prolongada de térmitas, que atuariam na rocha previamente 

alterada, existente na base do afloramento em que se encontra linha de pedra. 

A interpretação biológica, proposta por Cailleux (1957) apud Ab’Saber (1969), 

em que térmitas, formigas e vermes seriam os responsáveis pela extração seletiva do 

material fino do solo, transferindo-o para a superfície de forma a aumentar o 

espessamento dos fragmentos maiores em profundidade foi refutada por Ab´Saber 

(1969). Para o autor esse processo levaria a formação de linhas de pedra homogêneas 

em relação ao seu material constituinte. Entretanto, o que se observa é que o 

“embasamento dos pavimentos enterrados é composto de regolitos de diferentes rochas, 

não se observando quaisquer retrabalhamento na massa da rocha alterada capazes de 

documentar a ação antiga das térmitas” (AB´SABER, 1969).  

Segundo o autor citado, as linhas de pedra são o testemunho de pavimentos 

detríticos, constituídos de fragmentos de seixos retrabalhados e depositados sob a forma 

de chão pedregoso nas encostas ligeiramente descamadas das elevações baixas e médias 

do país, previamente esculpidas em uma fase úmida ou subúmida. Para Ab´Saber 

(1969) a topografia existente antes dos paleopavimentos deveria ser parecida com a 

atual, possuindo alguns rebaixamentos constituídos por ravinamento. Assim, durante os 

períodos de mudanças climáticas em que o clima tornava-se mais árido, a vegetação era 

mais rala e esparsa e o intemperismo físico realizava a desagregação dos fragmentos de 

rocha. 

Nessa fase climática, rios intermitentes hierarquizados seriam responsáveis 

pelo transporte de seixos e fragmentos rochosos das encostas pavimentadas, 

depositando-os nas calhas aluviais, retrabalhando os fragmentos liberados pela 

morfogênese mecânica e depositando-os em cascalheiras (AB’SÁBER, 1962). 
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Sob essa ótica o mecanismo existente atualmente no semiárido brasileiro 

seria um exemplo da formação das linhas de pedra, tendo em vista que o intemperismo 

físico disponibiliza material para a formação de pavimentos (atuais). Assim os 

pavimentos detríticos pedregosos estão correlacionados a umidificação do clima, que 

ocorreria posteriormente a uma fase semiárida moderada e esporádica que criou o 

pavimento detrítico (AB´SABER, 1962). 

A mesma perspectiva climática defendida por Bigarella e Mousinho (1965) ao 

estudarem depósitos rudáceos no sul do Brasil. Para os autores as linhas de pedras 

seriam fragmentos de paleopavimentos oriundos de condições climáticas mais secas que 

da atualidade. Para os autores interpretam que: 

 

“as regiões de baixo relevo, sob clima úmido, tem a tendência de 

produzir seixos pequenos e litologicamente homogêneos. Eles 

constituem o resíduo inerte do intemperismo químico. Os depósitos de 

cascalhos formados por estes seixos são ditos maduros. Os seixos 

podem ser concentrados de diversas maneiras. Se, numa área 

florestada (condições climáticas úmidas), ocorrer um período mais 

seco suficientemente longo para causar o recuo das florestas, o solo 

ficará exposto e sujeito a vários processos de remoção. Os fragmentos 

mais pesados tenderão a se concentrar à superfície. Formando um 

pavimento desértico, enquanto que o material mais fino será 

transportado vertente abaixo. Comumente formar-se-á uma fina 

camada de cascalho a qual, em alguns casos, pode atingir até um 

metro de espessura. Este era um aspecto muito comum no passado, 

tendo ocorrido em áreas agora florestadas. Presentemente, esta 

camada de cascalho acompanhando a subsuperfície grosseiramente a 

topografia atual, representa um paleopavimento o qual encontra-se 

recoberto por um manto coluvial de 1 ou 2 m de espessura ou mesmo 

mais. Paleopavimentos constituem também aspectos frequentes no 

nordeste brasileiro, onde eles documentam condições climáticas mais 

severas, condições de formação de paleopavimento parecem ter 

ocorrido várias vezes no passado”. (BIGARELLA; MOUSINHO, 

1965, p. 11). 

 

A tese de Cailleux (1957) apud Ab’Saber (1969) foi reavivada por Queiroz 

Neto (2000) que acreditava que linhas de pedra em profundidade acompanhando ou não 

a topografia não poderiam ser interpretadas como indicio de paleopavimento desértico, 

testemunhando condições de clima árido. Mas que poderiam se oriundas da ação 

selecionadora da mesofauna do solo. 

Collinet (1969) ao estudar linhas de pedra no continente africano, mais 

especificamente no Gabão, escreveu que linhas de pedra em climas quentes e úmidos 

têm origem autóctone em função da percolação da água no perfil e da evolução dos 
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solos. Dessa forma o material que formaria a linha de pedra se originaria do 

intemperismo da rocha matriz. Essa teoria foi denominada de hipótese do intemperismo 

residual (RIQUIER, 1969; PORTO, 1999). 

Segundo Hiruma (2007) linhas de pedra são tema de inúmeras discussões 

sobre sua origem e sua significância paleoambiental. Dentre as principais teorias pode-

se citar a hipótese do remanejamento por termiteiras Cailleux (1957), Segalen (1969), 

Cailleux e Tricart (1957), De Ploey (1964), Miklos (1992-93), Nicola (1993). A 

hipótese da ação eólica de Riou (1965), a de Laporte (1962) que considera a inclinação 

do terreno como elemento determinante no deslocamento do material de maior tamanho, 

conhecida como hipótese da descida dos elementos de maior granulometria no perfil.  

A hipótese do coluvionamento (paleopavimento) defendida por Mousinho; 

Bigarella (1965), Penteado (1969), Riquer (1969), Bigarella; Becker; Santos (1994), 

Ab’Sáber (1969, 1971). A hipótese do estado de equilíbrio defendida por pesquisadores 

como Young (1972), Nye (1955), Smyth; Montgomery (1962), Berry; Ruxton (1959) 

(HIRUMA, 2007).  

Collinet (1969), Porto (2003), Riquier (1969) defendiam que as linhas de 

pedra seriam resíduos de intemperismo (Hipótese do intemperismo residual) enquanto 

Segalen (1969) defendia a hipótese de inversão de materiais. Enfim, inúmeros são os 

autores que trabalham a problemática de linha de pedra, ora com uma tese ora com 

outra. O que se sabe é que não há, até o presente momento, na bibliografia especializada 

uma hipótese definitiva que forneça informações precisas e definitiva sobre as linhas de 

pedra. O que se pode concluir, considerando as publicações existentes e disponíveis até 

o momento é que as linhas de pedra podem ter uma origem variada, ou seja, podem 

estar em acordo com todas as hipóteses mencionadas, dependendo de sua localização no 

planeta. 

 

3.3 COLÚVIO 

O colúvio, comumentemente é considerado como depósito constituído por 

material heterométrico sem estratificação, de origem gravitacional. Não é à toa que o 

termo envolve inúmeras discussões cientificas sobre sua origem. 

Mousinho e Bigarella (1965) consideram o colúvio como revestimento 

superficial generalizado da paisagem. No entanto, colúvio também pode ser considerado 

como revestimento subsuperficial generalizado da paisagem, uma vez que, “o colúvio 

seria encontrado recobrindo as seções médias e inferiores das vertentes, aumentando a 
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sua espessura quando diminuem os declives, entrando em contato com o alúvio 

depositado pelo curso d’água no fundo do vale” (MOUSINHO; BIGARELLA, 1965). 

Assim, na parte superior da vertente passa a predominar o elúvio, a rocha alterada in 

situ, o qual não aparece apenas em locais onde aflora a rocha sã. 

Segundo Suguio (2003, p.19) colúvio, coluvião ou mesmo depósito coluvial 

é constituído por material incoerente de “aspecto terroso, em geral localizado em 

vertentes e sopés de relevo mais ou menos acentuado, normalmente resultante da 

movimentação e declive abaixo de um elúvio”. Essa definição considera o transporte do 

colúvio como prioritariamente gravitacional. 

O material coluvial tem, frequentemente, aspecto maciço, composto por 

sedimentos areno-argilosos, podendo conter fragmentos de rocha de múltiplas 

dimensões e formas, frequentemente pouco intemperizados. Para Bloom (1978) apud 

Suguio (2003) em função da constituição do material pode-se ter rastejo do solo e da 

rocha, o que segundo os autores é uma variável dependente da gravidade. 

Por esse motivo, não raro, o colúvio é associado a formação de Linhas de 

Pedra, devido a sua composição heterométrica que se alonga na encosta, podendo, 

inclusive formar depósitos com a formação de Linhas de Pedra. Sob esse ponto de vista 

Suguio (2003) relata que: 

 

“um exame mais acurado pode até revelar várias gerações de colúvios, 

ou diferentes fases de coluviação separadas por horizontes de 

paleossolos ou com ‘linhas de pedras’ ou ‘linhas de seixos’, 

compostas em geral por fragmentos minerais ou rochosos angulosos 

ou subangulosos, representando muitas vezes, paleopavimentos 

detríticos dispostos mais ou menos paralelamente às vertentes”. 

(SUGUIO, 2003, p.19) 

 

Segundo Queiroz Neto (2001, p.12) ao se conceituar o termo colúvio deve-se 

considerar que os mesmos correspondem “a fases de deposição de materiais por 

movimentos de massa, seguidas por momentos de estabilidade com pedogênese e 

formação de paleohorizontes A”. 

A abordagem do conceito de colúvio tem sido tema de inúmeras discussões 

em razão da importância desses depósitos sedimentares para a interpretação dos 

mecanismos de erosão/deposição que atuam e/ou aturam na superfície do relevo, seja na 

atualidade ou no passado geológico. Assim, em função das inúmeras intepretações do 
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termo colúvio tem-se no quadro 1, extraído de Cruz (2006, p.12) as principais 

características descritivas e genéticas do termo colúvio. 

 

QUADRO 1: O Termo colúvio segundo alguns autores 

Fonte: (BIGARELLA et. al., 1994 apud CRUZ, 2006, p. 12). 

CARACTERÍSTICAS NA COMPOSIÇÃO 

DO TERMO 

AUTORES 

Características físicas do material 

Stamp (1966); Fairbridge (1968); Bates e 

Jackson (1980); Campy e Macaire (1989); 

Butt e Zeegers (1992); Daniels e Hammer 

(1992); Bigarella et. al. (1994); Suguio 

(1998); Taylor e Enggleton (2001); Guerra e 

Guerra (2001); Suertegaray et. al. (2003); 

SSSA (2005). 

Posicionamento na vertente 

Stamp (1966); Fairbridge (1968); Strahler e 

Strahler (1978); Bates e Jackson (1980); 

Campy e Macaire (1989); Daniels e Hammer 

(1992); Thomas (1994); Bigarella et al. 

(1994); Suguio (1998); Taylor e Enggleton 

(2001); Guerra e Guerra (2001); Suertegaray 

et. al. (2003); SSSA (2005).  

Transporte por ação gravitacional/ movimentos 

de massa 

Suguio (1998); Taylor e Enggleton (2001); 

Guerra e Guerra (2001); Suertegaray et. al. 

(2003).  

Transporte por escoamento superficial 
Baulig (1956)*; Plaisance e Cailleux (1958)*. 

Strahler e Strahler (1978);  

Transporte por movimentos de massa e/ou 

escoamento superficial 

Stamp (1966); Fairbridge (1968); Bates e 

Jackson (1980); Campy e Macaire (1989); 

Butt e Zeegers (1992); Daniels & Hammer 

(1992); Bigarella et. al. (1994); Thomas 

(1994); SSSA (2005).  

 

Para Bigarella e Mousinho (1965, p. 164) “os colúvios caracterizam-se pela 

ausência de estrutura e baixo coeficiente de seleção. Texturalmente contêm seixos 

esparsos e frequentemente grânulos de quartzo, algumas vezes verifica-se presença de 

feldspatos” que segundo os autores, esse mineral (feldspato) seria destruído nos 

processos de movimentação de massa. Num contexto mais amplo, os autores 

consideram que as rampas de colúvio se originariam essencialmente por processos de 

solifuxão e/ou escoamento superficial e, sua natureza clástica, siltico-areno-argilosa 

seria uma variável dependente da área fonte desses sedimentos. Para Bigarella e 

Mousinho (1965), a superfície topográfica com suave inclinação se constituiria numa 

rampa de colúvio, a qual modificaria o aspecto original da forma dos baixos terraços, 

podendo, por esse motivo, ser identificada como uma estrutura. 
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Estudos realizados por Moura e Silva (1998) no Sudeste brasileiro, 

reconheceram na topografia segmentos côncavos (hollows) e encostas convexas (noses), 

sendo que os primeiros teriam recuado mais rapidamente que que as encostas, as quais 

se constituiriam em áreas de fornecimento de material para a formação de depósitos 

coluvias encosta abaixo. Segundo os autores essa dinâmica erosão/deposição (cut and 

fill) “permitiria a construção ou desenvolvimento de feições deposicionais 

características nas reentrâncias das cabeceiras de drenagem em anfiteatro; complexos de 

rampa de colúvio” (MOURA e SILVA, 1998, p. 150). 

Bigarella (2003, p. 1077) reafirma que “as rampas coluvio-aluvionares 

foram originadas essencialmente por processos de solifluxão (ou equivalentes) e de 

escoamento superficial difuso ou torrencial” Na mesma publicação o autor citado 

defende que rampas colúvio-aluvionares não seriam feições do clima úmido atual: 

 

“O clima úmido atualmente vigorando nas regiões florestais não seria 

favorável à formação das rampas. Dessa forma, as rampas de coluvio-

aluvionares, constituem feições herdadas de condições climáticas 

pretéritas, relacionadas a fases ou flutuações para o clima mais seco” 

(BIGARELLA, 2003, p. 1077). 

 

Sob a ótica do autor citado as rampas de colúvio que revestem a topografia 

atual, são feições herdadas cuja origem está condicionada a um paleoambiente cujas 

condições climáticas são divergentes da atual. Em outras palavras, rampas de colúvio 

indicariam a existência de um clima pretérito mais seco que o atual. 

Cabe ressaltar que Bigarella e Mousinho (1965) diferenciaram rampas de 

colúvio de terraços fluviais. Para os autores rampas de colúvio são originadas por 

processos não fluviais o que as distinguem dos terraços fluviais de origem 

essencialmente fluvial. O terraço fluvial é constituído, principalmente por uma 

cascalheira que foi depositada na calha de drenagem pelo transporte em lençol, o que 

lhe fornece uma estratificação. Já o colúvio, que pode estar sotoposto ao terraço fluvial, 

não apresenta estratificação. Portanto, a forma morfológica originada pela coluviação é 

independente da estrutura formada pelo terraço fluvial. 

Assim sendo, é de extrema importância o entendimento da formação do 

colúvio e rampa de colúvio em função que, não raro, eles podem estar associados a 

origem das Linhas de Pedra, as quais podem separar um depósito coluvial de outro. 
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3.4 INTEMPERISMO  

 

Desde os primórdios da formação do planeta o intemperismo atua sobre os 

corpos rochosos e sedimentares transformando suas características iniciais. Essas 

transformações deixam um registro ou assinatura, a qual pode ser rastreada de forma a 

identificar qual o elemento intempérico que mais atuou.  

Suguio (2003) considera o intemperismo como um conjunto de processos 

naturais que causam a alteração das rochas na interface atmosfera/litosfera. Segundo o 

autor a intensidade dos processos intempéricos depende, diretamente de três grupos de 

variáveis: condições climáticas (em especial temperatura e pluviosidade); propriedades 

mineralógicas da rocha e; variáveis locais (tipo de fauna, flora, lençol freático). 

A intensidade, combinação e tempo de atuação do intemperismo (físico, 

químico e biológico), dão origem a partículas minerais “discretas (produtos residuais) 

presentes na rocha matriz, que permanecem mais ou menos inalteradas, ao lado de 

novos minerais formados por intemperismo, além de materiais em solução” (SUGUIO, 

2003 p. 13). Segundo o autor, parte desses produtos de alteração podem ser 

reconhecidos como argilominerais como a olivina que após intemperizada gera a 

limonita e a hematita, por exemplo. 

Indubitavelmente as formas ou tipos de intemperismo não atuam 

homogeneamente, mas ao contrário, são dependentes das condições climáticas do 

ambiente. Em regiões tropicas úmidas o intemperismo químico predomina gerando, 

frequentemente, espessos mantos de material argilo-siltoso (MOUSINHO; 

BIGARELLA, 1965). Em contrapartida, nas regiões subárticas, áridas de clima quente 

(desertos) há o predomínio do intemperismo físico, originando, a grosso modo, 

sedimentos arenosos e pedregosos (SUGUIO, 2003). 

Assim, é aceitável que o resultado do intemperismo seja desigual conforme 

o paleoclima que imperou durante determinados períodos sobre a topografia. 

Portanto, é razoável se aceitar que o aprofundamento do intemperismo 

químico, por exemplo, varia em função da natureza da rocha e do sistema de 

diaclasamento desta. Através do sistema de diaclases da rocha o intemperismo pode 

atingir grandes profundidade. No Sul do Brasil, prospecções efetuadas pela Companhia 

Paranaense de Eletricidade identificaram áreas profundamente intemperizadas sob 

camadas de rocha sã. 
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Segundo Fernandes (1999) fraturas existentes nas rochas efusivas da 

Formação Serra Geral, permitiram a penetração de frentes de alteração química a 

grandes profundidades, o que foi denominado pelo autor como noses (narizes ou frentes 

de alteração) que se estendiam por baixo da rocha inalterada. Esses noses alteravam a 

resistência das rochas a pressão que poderia ser exercida por lagos artificiar. No caso 

específico da instalação de usinas hidrelétricas.  

Também é possível se identificar essas frentes de alteração química em 

afloramentos rochosos. De acordo com Mousinho e Bigarella (1965, p.46) “quando o 

sistema de diaclases é ortogonal formam-se seixos ou blocos arredondados 

(decomposição esferoidal). Entretanto, como a passagem para a rocha sã é geralmente 

gradativa, há uma tendência para aumentar o grau de angulosidade em profundidade”. 

À medida que o intemperismo químico atua, ele promove a formação e 

separação de placas de rocha, ao mesmo tempo em que a porção central do bloco 

mantem-se inalterado. A medida que essas placas vão se soltando e a feição 

arredondada começa a predominar, imitando a geometria oriunda de transporte por 

rolamento. Segundo Bigarella (1994) a feição esferoidal da rocha em função da 

alteração progressiva dessa frente ao intemperismo, “ocorre devido ao sistema de 

diaclasamentos partirem de suas margens ou juntas em direção ao interior do bloco” 

(BIGARELLA et. al., 1994, p. 342). 

A formação de blocos esferoidais, também conhecido como acebolamento 

do basalto é comum no terceiro planalto paranaense. Esse é um processo de 

intemperismo cuja pedogenização resultará, principalmente, na formação de latossolos, 

cujas variações têm como dependente as condições climáticas inerentes a cada região. 

Como passar do tempo a superfície intemperizada dá lugar a solos com 

perfis compostos pelo manto de alteração. Segundo Bigarella (1994) os perfis 

pedológicos/sedimentares são encontrados entre a rocha sã e a superfície que a 

sobrepõe. Não são uniformes e subdividem-se em várias zonas dispostas em um arranjo 

constante e heterogêneo apesar de não serem horizontes pedológicos. 

Esse manto de alteração segundo Toledo et al. (2009, p. 226) pode ser 

designado como alterita, a qual é composta por uma “assembleia de minerais 

secundários (argilominerais, óxidos, hidróxidos, oxi-hidroxidos) e minerais primários 

resistentes à ação intempérica, podendo gerar diferentes tipos de produtos: solos e 

depósitos minerais lateríticos ou supérgenos”.   
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Entretanto o manto de alteração, segundo Mousinho e Bigarella (1965, p 64) 

contém uma camada denominada regolito que é considerada pelos autores como o 

“conjunto do material detrítico recobrindo a rocha fresca e derivada dos processos de 

intemperismo. Do ponto de vista estrutural é constituído fundamentalmente por elúvio e 

colúvio”. Sob essa ótica os autores estão considerando elúvio como o a rocha alterada 

“in situ”, que geralmente se constitui num manto bem alterado quimicamente, mas que 

mantêm a sua estrutura original. 

A medida que o intemperismo se aprofunda, originando a pedogênese e, por 

conseguinte, a diferenciação em horizontes pedológicos autóctones sobrepostos por 

material alóctone, a complexidade dos elementos torna difícil a intepretação 

paleoambiental. Assim uma possibilidade é se buscar a identificação de possíveis 

domínios mineralógicos, os quais podem contribuir na compreensão da evolução ou 

formação do manto de alteração. 

 

3.4.1 Intemperização e minerais do solo 

 

As alterações, transformações e neoformações mineralógicas que acontecem 

no ambiente do solo ou pedoambiente, durante o intemperismo, são variáveis 

dependentes de inúmeros fatores físicos, químicos e biológicos. Assim, de acordo com 

Kämpf et al. (2009) cada ambiente difere em relação aos fatores que controla as 

alterações das assembleias de minerais presentes no solo. Para os autores citados os 

fatores que determinam “a intemperização dos minerais são: i) estabilidade estrutural 

intrínseca do mineral; ii) pH da solução; iii) presença de ligantes complexantes (ácidos 

orgânicos, ânions inorgânicos); iv) área superficial específica do mineral; v) eficiência 

da remoção dos produtos solúveis da intemperização (por precipitação, lixiviação, etc). 

Análises espectrométricas do regolito (EXAFs, entre outras) têm 

contribuído para identificação de minerais primários com diversos graus de alteração e a 

formação de minerais secundários. Segundo Kämpf et al. (2009, p.356) nos estágios 

iniciais do intemperismo, os “minerais secundários podem substituir 

pesudomórficamente os minerais primários dos quais são derivados, mantendo 

continuidade estrutural visível nas análises microscópicas de alta resolução”. Segundo 

Murphy et al. (1988) apud Kämpf et al. (2009, p. 356) a transformação progressiva da 

biotita “ (espaçamento basal d = 1,0 nm) → biotita alterada (1,05 nm) → haloisita (0,85 

nm) → caulinita (0,7 nm) do centro do grão para sua borda”, mantém a morfologia do 
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mineral original, ocasionando somente o aumento da espessura do grão no sentido da 

alteração. Quando a intemperização está mais avançada, ocorre a neoformação da 

caulinita em vazios da mica alterada, porém, sem orientação cristalográfica com a mica 

Kämpf et al. (2009). Outros minerais submetidos ao mesmo processo como por 

exemplo o quartzo apresenta corrosão na forma de cavidades de dissolução, 

assemelhando-se a uma cárie dental. Quando os produtos secundários encontram-se 

ausentes é indicativo de transferência do Si para outros perfis. 

Segundo Kämpf et al. (2009) a associação de minerais que compõem a 

rocha podem apresentar suscetibilidades distintas frente a intemperização, dependendo 

de suas características intrínsecas e das condições do ambiente como fluxo, composição 

da solução entre outros. Isso ocorre quando há certa relação entre a composição química 

do mineral original e o tipo de óxido secundário. Dessa forma, minerais com altos 

teores de Al, tais como feldspatos, podem dissolver originando gibbsita, enquanto 

minerais ferromagnesianos (olivinas, piroxênios anfibólios) dissolvem originando 

óxidos de ferro (goetitha, hematita). Já a intemperização de plagioclásios e hornblendas 

original esmectitas diferenciadas, na devida ordem, em espécies aluminosas e mais 

ferríferas, demonstrando a “memorização” química do mineral original no mineral 

secundário (NAHON, 1991).  

Com o aprofundamento do intemperismo, a pseudomorfose tende a 

desaparecer no saprólito devido a pedoturbação, que substitui por um material fino que 

microscópicamente é identificada como plasma, o qual é constituído principalmente por 

argilominerais (filossilicatos) e óxidos (Fe, Al, Mn, Ti), típicos do horizonte pedológico 

“A” e “B” (NAHON, 1991). 

A pedoturbação causa a redistribuição e acumulação dos minerais através de 

ciclos de umedecimento e secamento do solo, além das ações biopedológicas. É assim 

que se compõe a matriz do solo, constituídos pelos minerais secundários que se unem 

em agregados estruturais (peds), que interagem com soluções que os percolam através 

dos poros, dando continuidade ao intemperismo. Assim formam-se as diferenciações 

pedológicas utilizadas na identificação de classes de solo (EMBRAPA, 2006). 

Os principais minerais primários e os possíveis minerais secundários 

oriundos do intemperismo estão relacionadas no quadro 2: 
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Quadro 2 – Minerais primários e secundário e possiveis produtos de sua intemperização. 

Fonte: Extraído de Kämpf et al. (2009, p. 357). 

Mineral primário 
Principais elementos 

liberado 
Mineral secundário 

Olivinas Si, Al, Mg2+, Fe2+ Serpentina, esmectita, 

goethita, caulinita, haloisita 

Piroxênios e anfibólios Si, Al, Mg2+, Fe2+ 
Clorita, esmectita, calcita, 

goethita 

Feldspato Si, Al, K, Na, Ca 
Micas, esmectitas, haloisita, 

caulinita, gibbsita 

Micas (biotita, muscovita) Si, Al, Mg, Fe2+, K 

Ilita, interestratificado mica-

vermiculita, vermiculita, 

esmectita, interestratificado 

mica-caulinita, caulinita, 

haloisita, goethita, hematita, 

gibbsita 

Cloritas Si, Al, Mg, Fe2+ 

Vermiculita, 

interestratifacada clorita-

esmectita, esmectita, ilita, 

caulinita, haloisita 

Esmectitas1 Mg, Fe2+ 

Esmectita com hidróxi 

entrecamadas, 

interestratificado caulinita-

esmectita, caulinita, goethita 

Vermiculitas1 Si, Al, Mg 
Vermiculita com hidróxi 

entrecamadas 

 

3.4.2 Minerais no solo 

 

a) Olivinas piroxênios e anfibólios 

Segundo Huang (1989) apud Kämpf et al. (2009), no solo as olivinas, 

piroxênios e anfibólios, comumentemente mencionados como minerais 

ferromagnesianos, são muito suscetíveis ao intemperismo. Segundo o autor a ordem de 

estabilidade dos minerais mais comuns é: olivina < hiperstênio < augita < hornblenda. A 

olivina é um mineral comum em rochas ígneas escuras (gabro, peridoto e basalto) 

coexistindo com plagioclásios e piroxênios. Os primeiros minerais são formados 

(olivina e plagioclase cálcica, conhecida como anortite) durante as elevadas 

temperaturas no magma (série de Bowen2), enquanto as olivinas são rapidamente 

alteradas pelo intemperismo, devido a sua baixa estabilidade na superfície (Figura 6). 

Por esse motivo, raramente são encontradas nos solos.  

Cabe aqui ressaltar que a série de Bowen com a estabilidade dos minerais de 

Goldich (Figura 7) é muito utilizada para estimar a resistência e a alteração química dos 

                                                           
1 Minerais secundários 
2 Série de Bowen é a designação que se dá ao processo de cristalização fracionada dos magmas. 
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minerais primários. Nesta série o quartzo é o mais resistente ao intemperismo químico, 

seguido da muscovita, feldspatos potássicos (ortoclásio) biotita, feldspatos sódicos e 

cálcicos (plagioclásios), anfibólios, piroxênios e olivina (a menos estável) (TEIXEIRA 

et al, 2000). 

 

 

Figura 6: Ordem de intemperismo dos minerais mais 

comuns segundo a série de Goldich (esquerda), 

comparado com a série de Bowen (direita). 

Fonte: Extraído de Teixeira et al (2000). 

 
 

Em ambientes úmidos com lixiviação moderada, as olivinas (facilmente 

intemperizadas) podem alterar para serpentinas ou esmectitas trioctaedrais, montronita e 

materiais não cristalinos Kämpf et al. (2009) em climas tropicais úmidos, com intensa 

lixiviação os produtos da alteração da olivina são esmectita mal cristalizada, caulinita, 

haloisita, goethita, hematita e ferrihidrita. Já, a intemperização de piroxênios (augita, 

hipertênio) pode originar clorita e esmectita, assim como calcita (quando a taxa de 

liberação de Ca é maior do que a dissolução completa do piroxênio). Segundo Kämpf et 

al (2009, p. 358) com a” remoção completa do Ca e Mg e parcial do Si, os produtos são 

caulinita, haloisita e óxidos de Fe. Para Huang (1989) apud Kämpf et al. (2009) 

anfibólios (hornblenda) apresentam sequencias de intemperização similar aos 
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piroxênios. Minerais de clorita, esmectita, óxidos de Fe e gibbsita são resultantes da 

alteração da hornblenda. 

 

b) Feldspatos 

De acordo com Huang (1989) apud Kämpf et al. (2009) feldspatos, 

distinguidos em feldspatos potássicos (KAlSi3O5, ortoclásio e microclínio) e a série 

plagioclásios (de Albita NaAlSi3O8, da anortita CaAlSi2O8), encontram-se presentes na 

fração areia e silte de muitos solos. Entretanto, sua quantidade varia e função da rocha 

fonte e da intensidade das reações de intemperização, podendo não ocorrerem em solos 

muito intemperizados. Assim a manutenção dos feldspatos no solo depende da natureza 

desses minerais (tamanho da partícula, composição química, irregularidades do cristal 

entre outros), do clima, topografia, grau de lixiviação, atuação dos compostos orgânicos 

complexáveis, dentre outras variáveis. Segundo a série de Goldich os feldspatos têm a 

seguinte ordem de estabilidade: anortita < bitownita < labradorita < andesina < 

oligoclásio < albita < feldspatos potássicos (KÄMPF et al. (2009). Segundo os autores 

citados, essa ordem se relaciona com o decréscimo de Al e Ca na estrutura dos minerais. 

Os produtos oriundos da intemperização dos feldspatos pode ser a 

montmorilonita em climas semi-áridos e bacias mal drenadas e a caulinita, a haloisita e 

até gibbsita em ambientes com boa drenagem e fluxos intensos sob condições de climas 

tropical (KÄMPF, et al. 2009). 

 

c) Micas 

A fonte das micas são as rochas ígneas. As condições de pressão e 

temperatura reinantes durante a cristalização do magma favorece a formação de micas 

trioctaédricas. Estas, por sua vez, na fase subsequente de baixa temperatura podem ser 

transformadas em muscovita ou clorita. Durante processos de metamorfismo e 

diagênese as micas podem ser transformadas ou formar-se por regeneração de 

filossilicatos degradados, assim como por crescimento autigênico (cristalização no 

local de origem). 

De acordo Kämpf et al. (2009) apesar das micas trioctaedrais serem as mais 

abundantes nas rochas, as micas dioctaedrais são as que predominam nos solos. Isto 

ocorre em função da maior suscetibilidade ao intemperismo das micas trioctaedrais. 

Assim, as micas mais abundantes no solo são mais semelhantes à muscovita, sendo 

chamada de ilita, quando se encontra na fração argila. Já as do tipo biotita tendem a 
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ocorrer somente na fração mais grossa em solos pouco intemperizados, ou, em 

horizontes subsuperficiais e saprolíticos de solos menos intemperizados. 

O teor de mica no solo está diretamente relacionado ao material de origem. 

Solos oriundos de basalto e gabro, normalmente não possuem mica, enquanto os 

oriundos de granito, gnaisse, calcários, filitos, folhelhos, argilitos e arenitos podem 

conter minerais micáceos em significativas quantidades (KÄMPF; CURI, 2003). Dessa 

forma, solos que se desenvolvem a partir de rochas livres de mica e se consta a presença 

desse mineral, então ele sofreu adição de sedimentos, ou seja ela é alóctone. 

 

d) Vermiculitas 

As vermiculitas macroscópicas são encontradas em rochas máficas e 

ultramáficas, gnaisses, xistos, mármores e rochas graníticas. No solo e em sedimentos a 

vermiculita se forma somente a partir da alteração química da mica (KÄMPF, et al. 

2009). Entretanto, na literatura especializada são encontrados registros da formação da 

vermiculita a partir da alteração da clorita, por remoção do Fe2+ ou de sua remoção 

juntamente com a lâmina Mg (OH)2 (KÄMPF, et al. 1988). 

Segundo os autores citados as vermiculitas não costumam ser argilominerais 

dominantes nos solos brasileiros. Frequentemente são denominadas de vermiculitas 

aluminosas ou cloritizadas ou denominadas de clorita-vermiculita ou mais recentemente 

chamada de vermiculita com hidroxi-Al entre camadas (VHE). Explica-se isso, porque a 

mica em solos ácidos, sob intenso intemperismo, pode ser transformada diretamente em 

VHE, sem ter necessidade de passar pelo estágio intermediário de vermiculita. Assim 

minerais interestratificados mica-vermiculita e mica-VHE são relativamente comuns em 

solos medianamente intemperizados. 

 

e) Esmectitas 

As esmectitas mais comumentemente encontradas no solo são a 

montmorilonita, beidelita, nontronita que poder ser: “i) herdadas do material de origem, 

principalmente folhelhos, argilitos e calcários; ii) produtos de transformação de micas, 

vermiculitas e cloritas mátricas ou; iii) neogenéticas, precipitadas diretamente da 

solução” (KÄMPF, et al. 2009, p. 360). Esses minerais são característicos de vertissolos 

podendo ser encontrados em outros tipos de solos como Planossolos, Plintossolos, 

Chernossolos, Lavissolos, Gleissolos, Neossolos litólicos, Espedossolos, Argissolos, 

Cambissolos e Neossolos fluvicos. Sua formação e mesmo preservação são favorecidos 
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em pedoambientes de drenagem restrita ou não desde que sejam supridos por soluções 

ricas em Si, Al, Mg, Fe e lixiviação mínima.  

De acordo com (KÄMPF, et al. 2009) a cristalização de esmectitas a partir 

da solução no solo, em meios ligeiramente ácidos (pH <6,7) ou alcalinos (pH>8) que 

permitem a maior solubilização do Al, tendem a favorecer a beidelita, enquanto valores 

intermediários de pH e ausência do Al para competir com sítios tetraedrais, tendem a 

facilitar a formação da montmorilonita. 

 

f) Cloritas 

As cloritas estão associadas as rochas originadas por metamorfismo regional 

e baixo a médio grau. Constituem ocasionalmente as rochas ígneas, sendo 

provavelmente de origem secundária devido à alteração deutérica ou hidrotermal de 

minerais ferromagnesianos primários (mica, piroxênio, anfibólio, granada, olivina).  

Relativamente comuns em rochas básicas alteradas e rochas sedimentares de origem 

detrítica ou diagenética (BAILEY, 1975 apud (KÄMPF, et al. 2009). 

No solo as cloritas são minerais primários herdados das rochas 

metamórficas ou ígneas ou, ainda, resultado da alteração de minerais ferromagnesianos 

(ex. horblenda, biotita). O baixo conteúdo de clorita no solo é uma variável dependente 

do seu material de origem. 

 

g) Caulinita e haloisita 

Segundo (KÄMPF, et al. 2009) a ocorrência de caulinita no solo se deve a 

sua formação a partir de inúmeros minerais, desde que ocorra a remoção parcial de 

cátions básicos e de Si. Segundo o autor citado o “processo de dessilicificação parcial 

dominante nas regiões de clima quente e úmido favorece a formação e estabilidade da 

caulinita (monossialitização) nos solos” (ibidi, p. 363). Por esse motivo a caulinita é o 

argilomineral mais abundante e comum nos solos brasileiros. 

A haloisita é menos estável que a caulinita e mais abundante em solos de 

origem vulcânica em estágios incipientes de intemperização (horizonte C), o que explica 

sua baixa frequência nos solos brasileiros. 

 

h) Aluminossilicatos de baixa cristalinidade 

Aluminossilicatos de baixa cristalinidade são produto do intemperismo de 

minerais de rochas e solos. Seu volume no solo ou no saprólito depende do grau de 
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intemperização do pedoambiente, variando de dominante em cinzas vulcânicas 

intemperizadas (Andisols e Andosols) a praticamente inexistente em Latossolos 

(KÄMPF, et al. 2009). 

 

i) Óxidos de Ferro 

O ferro se apresenta originalmente sob a forma de Fe2+ na estrutura de 

minerais primários (olivina, piroxênios, anfibólios, micas, entre outros) e oxida para a 

forma Fe3+ antes ou após sua liberação do mineral fonte intemperizado. Esses minerais 

são encontrados em praticamente todos os tipos de solos, identificados como goethita e 

hematita, os quais fornecem colorações bruno-amareladas e avermelhadas ao solo 

(KÄMPF, et al. 2009). 

A goethita (α-FeOOH) é o óxido de Fe mais conhecido e comum, 

ocorrendo, frequentemente, associado a hematita (α-Fe2O3). Entretanto esses minerais 

se formam sob condições ambientais distintas. A goethita se forma, preferencialmente, 

em ambientes mais úmidos e/ou com teores elevados de matéria orgânica. Já, a 

hematita, tem preferência por ambientes mais secos com baixa concentração de matéria 

orgânica.  

Segundo (KÄMPF, et al. 2009) em terrenos mal drenados, com ambientes 

anóxicos que propiciam o surgimento de microrganismos anaeróbicos os óxidos de Fe 

podem ser submetidos a ciclos de oxidação e redução o que origina precipitados de 

baixa cristalinidade sob a forma de ferrihidrita (Fe5HO84H2O) e lepidocrocita (γ-

FeOOH). A maghemita (γ-Fe2O3) tem sua origem associada a oxidação do óxido 

primário, magnetita e por aquecimento (300 a 4250C) de goethita e ferrihidrita na 

presença de matéria orgânica. Em função de sua estreita relação com o pedoambiente os 

óxidos de Fe são bons indicadores pedogenéticos. 

 

j) Óxidos de alumínio 

Entre os óxidos e hidróxidos de Al3+ a gibbisita é a mais comum nos solos. 

Ela se forma a partir da dissolução e qualquer aluminossilicato em ambiente de 

fortemente intemperizado (alta pluviosidade e fluxo de água livre), com intensa 

“lixiviação de Si (dessilicatação extrema). Compostos orgânicos podem complexar o 

Al, impedindo a formação de gibbisita” (KÄMPF, et al. 2009, p. 363). 

 

k) Óxidos de Titânio 
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O anastásio (TiO2) origina-se a partir da inteperização de silicatos que 

contenham Ti. A partir da oxidação e hidrólise da ilmenita (FeTiO3) forma-se: 

 

“pseudorutilo, o qual, por dissolução pode originar rutilo (TiO2) ou 

Anastácio. Em virtude de sua resistência à intemperização, os óxidos 

de Ti têm sido usados como minerais índice na determinação do 

material de origem do solo, na avaliação do grau de uniformidade do 

material constituinte do solo e na estimativa do grau de intemperismo 

do solo” (KÄMPF, et al. 2009, p. 364). 

  

3.5 PEDOAMBIENTE E A PRESENÇA DE MINERAIS SECUNDÁRIOS NO SOLO 

 

Em função das infinitas reações químicas que ocorrem no pedoambiente e 

dos múltiplos micropedoambientes que podem ser encontrados em um mesmo 

afloramento ou perfil de solo, apresentar-se-á somente os principais minerais 

secundários do solo.  

 

a) Gibbsita 

A gibbisita ocorre sob condições de clima quente e úmido em material 

relativamente bem alterado o que resulta em solos frequentemente argilosos. O relevo é 

suavizado, o que favorece o surgimento de fluxos de água e, por conseguinte, baixa 

atividade da sílica em solução, baixa concentração de cátions e longo exposição do solo 

aos agentes bioclimáticos. Frequentemente a cobertura vegetal é cerrado ou floresta 

(NAHON, 1991; KÄMPF, et al. 2009). 

 

b) Hematita 

O pedoambiente que favorece a formação de ferrihidrita (precursor da 

hematita) e a subsequente transformação em hematita é caracterizado por clima quente 

(rápida mineralização da biomassa propiciando baixa complexação do Fe) ou menor 

atividade da água, pH próximo de 7, alta proporção de Fe na rocha matriz, cobertura 

vegetal nativa de cerrado, caatinga ou floresta e relevo suave, o qual resulta na alta taxa 

de liberação do Fe e longo período de intemperização dos minerais com Fe em sua 

estrutura (KÄMPF, et al. 2009). 

 

c) Goethita 
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Sua ocorrência é beneficiada por climas mais úmidos e/ou mais frios (maior 

quantidade de matéria orgânica atuando na complexação de Fe, pH mais baixo e rocha 

matriz com baixo teor de Fe). Ocorrem em ambiente de cerrado, caatinga e floresta, 

com relevo suavemente côncavo o que favorece a retenção da água e taxa mais baixa de 

liberação do Fe. Associa-se a esse fato o longo tempo de exposição dos minerais com 

Fe aos agentes bioclimáticos (KÄMPF, et al. 2009). 

 

d) Caulinita 

Segundo (KÄMPF, et al. 2009) a caulinita é favorecida pelo clima quente e 

úmido, e sua origem é associada a diversos materiais, a vegetação é variada e o relevo 

deve facilitar a remoção parcial de cátions e de sílica e tempo mediano de intemperismo 

dos minerais que compõem o corpo pedológico. 

 

e) Vermiculita 

O pedoambiente relacionada à vermiculita é clima seco, matérias que 

contenham mica em sua composição, cobertura vegetal preferencialmente constituída 

por caducifólias, topografia que facilite a atividade de sílica em solução e tempo de 

intemperismo dos minerais micáceos de curto a moderado (NAHON, 1991; KÄMPF, et 

al. 2009). 

 

f) Esmectitas 

Ocorre principalmente sob condições de clima quente e úmido (baixo teor 

de matéria orgânica, de forma a evitar a complexação do Al), pH próximo a 5, material 

de origem que contenham minerais cujo produto de alteração seja a vermiculita e 

esmectitas. Relevo que permita um tempo de exposição dos minerais aos agentes 

intempéricos deve ser suficiente para resultar na liberação de íons de Al e Si. A 

cobertura vegetal é variada. 

 

3.6 MUDANÇAS AMBIENTAIS E ALGUNS INDICADORES PROXY 

 

Com o avanço tecnológico e maior disponibilidade de recursos as pesquisas 

baseadas nas conformações vegetacionais e nos dados estratigráficos deposicionais foi 

sendo paulatinamente aprofundadas através dos chamados dados proxy, considerados 

como evidencias temporalmente imutáveis. 
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Dentre as inúmeras técnicas investigativas empregadas no estudo do 

paleoambiente quaternário, citam-se os isótopos de 16O e 18O, encontrado no 

exoesqueleto dos recifes de corais e testemunhos de gelo (MOURA, 1994). As 

assembleias polínicas e a técnica dos isótopos estáveis de carbono 12C e 13C da matéria 

orgânica do solo, apresentados por Pessenda et.al. (2005); Martinelli et.al. (2009) e 

Vidotto et al. (2007). 

Devido à extensão latitudinal do continente Sul-americano, ocupando desde 

ambiente equatoriais até as latitudes mais elevadas (polares), o estudo de mudanças 

climáticas pretéritas deve envolver equipes interdisciplinares (SUGUIO, 2005). 

Trabalhos desenvolvidos no estado do Paraná por, Pessenda et al., (1998a, 

1998b, 2001a, 2004); Parolin et al. (2006, 2010, 2011). Rasbold et al. (2010, 

2011,2012); Coe et al. (2009, 2011, 2013); Calegari et al. (2008, 2011, 2013b); 

Camargo Filho et al. (1997, 2005); Paisani et al. (2010, 2012) têm demostrado que o 

relevo possui informações sobre mudanças ambientais relacionadas aos períodos 

glaciais e interglaciais. 

Os estudos desenvolvidos pelos autores citados utilizaram isótopos estáveis 

12C, 13C e 14C, para identificar o possível avanço e recuo florestal, e a idade temporal 

absoluta desses eventos. Já os fitólitos e os dados geomorfológicos e sedimentológicos 

permitiram, aos autores ter uma noção de como era o ambiente pretérito. 

Em Guarapuava citam-se os trabalhos realizados por Silva et al. (2012); 

Silva (2013), que utilizou dados proxy de fitólitos em associação com informações 

isotópicas que apontam para uma possível área de refúgio florestal na região de 

Guarapuava. Os resultados obtidos pelos autores citados sugerem que no s últimos 15 

Ka AP, houve algumas variações na cobertura vegetal. Porém os resultados preliminares 

não permitem ainda uma clara visão do que aconteceu no final do Pleistoceno. Os 

mesmos trabalhos indicam, ainda que nos últimos 5 Ka o ambiente foi submetido a 

pequenas variações. Porém sem alterações significativas que caracterizassem uma 

mudança ambiental. 

Passos (2014) em levantamentos realizados no afloramento da encosta 

Lageadinho, na bacia do rio Bananas, trabalhou com dados proxy fitolíticos associados 

a informações fornecidas por Isótopos estáveis (12C e 13C), e datação 14C  e descrições 

pedosedimentológicas, que tinham por objeto a tentativa de explicar a origem de linhas 

de pedra existentes no afloramento mencionado. Apesar do ineditismo dos resultados 

obtidos o trabalho não faz menção a distribuição mineralógica no afloramento. 
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3.6.1 Fitólitos e sua importância  

Dentre as técnicas empregadas para reconstrução paleoambiental encontra-

se a identificação e classificação de fitólitos. Eles são um bom indicador do ambienta 

vegetal pretérito devido a sua própria origem ou formação. 

Fitólitos são formados pelas plantas quando estas absorvem sílica do solo 

através de seu sistema radicular. A sílica é absorvida sob a forma de ácido 

monossilícico Si(OH)4 e depositado nas folhas das plantas. Assim quanto maior for a 

evapotranspiração, maior será a quantidade de Si(OH)4 depositada (PIPERNO, 1989). 

Nas folhas das gramíneas ou plantas lenhosas a formação ocorre 

principalmente, na epiderme, locus da evapotranspiração. Consequentemente, a intensa 

evapotranspiração faz com que a o ácido monossilícico circule menos nas folhas, 

precipitando sob a forma de célula vegetal (COE, 2009). 

Segundo Laboriau (2007, p.91) os fitólitos são formados de “sílica amorfa e 

se formam dentro do tecido das folhas ou na epiderme em algumas famílias de plantas, 

como gramíneas, ciperáceas e as palmeiras. Em cada família, as formas de fitólitos são 

caracterizadas e podem ser identificadas a nível familiar”. 

De acordo com Calegari et al. (2011, p.02) fitólitos são corpos silicosos de 

alta resistência ao intemperismo, o que lhes permite permanecer por longos períodos de 

tempo no solo. Além do tempo de permanência, fitólitos são difíceis de transportar, 

permanecendo muito próximo ao local de sua deposição. Outro fato a favor do uso de 

fitólitos como indicadores da cobertura vegetal local é a possibilidade da identificação 

de subfamílias e densidade da cobertura arbórea, o que nos permite inferir com certa 

razoabilidade o paleoclima e o paleoambiente. 

A distinção morfológica e estrutural dos fitólitos devido aos vegetais em que 

se formaram são outro fator que legitima o seu uso na identificação de paleombientes 

(PIPERNO, 1989). Segundo a autora citada a identificação e análise dos fitólitos, 

devido a sua difícil destruição, torna-os uteis para a compreensão dos processos 

sucessão e/ou alteração vegetacional. 

Sob essa ótica, a forma dos fitólitos (Quadro 3) se constitui numa das 

chaves de compreensão dos ambientes do passado (RASBOLD et al., 2011). Entretanto, 

não se deve esquecer que fitólitos são corpos tridimensionais que possuem formas 

variadas em função da espécie vegetal que o formou. Portanto, sob o microscópio os 

mesmo podem ser confundidos ou mesmo de difícil identificação em função da sua 
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posição na lâmina. Dessa forma o estudo dos fitólitos implica no uso de técnicas 

complementares de elementos proxy para aumentar o grau de resolução na interpretação 

paleoambiental. 

De acordo com Coe (2009) o quadro 3 indica o tipo de fitólito relacionando-

o à sua planta de origem e ao seu ambiente característico. 

Quadro 3 - Padrão de produção de fitólitos. 

Fonte: Luz (2013) adaptado de Coe (2009), apud Passos (2014). 

TIPO TÁXON AMBIENTE 
REPRESENTAÇÃO 

Madellaet al. (2005) 

Bilobate short cell 

(dumbbell) 

(Barboni et al., 

1999) 

Gramíneas 
sobretudoPanicoideae alta 

C4, também algumas 

Panicoideae C3; 

Chloridoideae, 

Arundinoideaee 

Bambusoideae 

Quente úmido 

Áreas à sombra, 

sob o dossel de 

florestas tropicais 
 

Saddle 

(Barboni et al., 

1999) 

Gramíneas 

sobretudoChloridoideaebaixa

s C4; algumas Bambusoideae 

C3, 

Arundinoideae C3 

Regiões secasde 

baixa latitude e 

altitude ou 

condições 

edáficas  

Rondel 

(conical, circular) 

(Barboniet al., 

1999) 

Gramíneas 

sobretudoPooideae C3, 

também Bambusoideae C3 

Regiões 

temperadas, frias 

e altas elevações 

intertropicais  
Elongate echinate 

long cell 

(elongate spiny) 

(Barboniet al., 

1999) 

Gramíneas 

longcellsde todas as 

gramíneas 

 

 

Elongatepsilate 

(elongatesmooth) 

Gramíneas 

longcellsde todas as 

gramíneas 

 
 

Cylindricalpolylo

bate 

Gramíneas 

predominam nas 

Panicoideae(C4e C3) 

Clima quente 

úmido  

Trapeziform 

short-cell 

(rectangular ) 

Gramíneas 

Pooideae 

Regiões 

temperadas, frias 

ealtas elevações 

intertropicais  

Acicular hair cell 

(point-shaped) 

Gramíneas 

(micro-hairou prickelsde 

todas as epidermes); também 

nas Palmae, sementes de 

outras plantas 

 

 

Bulliform cell 

Cuneiform (fan-

shaped) 

Parallelepipedal 

Gramíneas 

(células buliformes de todas 

as epidermes) 
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3.6.2 Isótopos estáveis (12C e 13C) e datações 14C 

 

  O uso de isótopos estáveis (12C e 13C) nos trabalhos de reconhecimento do 

ambiente pretérito tem ampliado significativamente o conhecimento sobre o ambiente 

pretérito. Isso acontece em função dos isótopos estáveis permitirem a distinção entre 

gramíneas e vegetação arbórea. De acordo com Pessenda et al. (2005) em torno de 

98,89% do carbono encontrado na natureza é 12C e 1,11% é 13C. Acontece que as 

plantas terrestres absorvem de forma diferenciada os isótopos durante a fotossíntese.  

No caso de plantas C3, desde o início do processo de absorção, via 

estômatos, até a formação dos compostos carbônicos, elas incorporam mais 12C que 13C.  

Segundo Ducatti et al. (2011) a preferência isotópica pelas moléculas 12CO2, 

que é um isótopo mais leve, é maior nas plantas C3 do que nas plantas C4. Assim sendo, 

as plantas C3 são em média -14,4‰ mais leve que as plantas C4. Portanto a preferência 

ou discriminação isotópica ocorre em três grupos principais de plantas, denominadas C3, 

C4 e CAM (Figura 7). Conforme o autor citado as plantas C3 compreendem a vegetação 

arbórea, enquanto as plantas C4 são constituídas por gramíneas de clima tropical a 

subtropical e as plantas CAM correspondem as espécies menos abundantes das 

Cactaceae, Euphorbiaceae e Bromeliaceae. 

  

 

Globular 

granulate 

(sphericalrugose) 

Dicotiledôneas lenhosas 

(troncos de árvores e 

arbustos tropicais) 

 

 

Globular psilate 

(sphericalsmooth) 

Dicotiledôneas 

(epidermes de folhas e 

parênquima) 

Gramíneas 

(raízes e sementes) 

 

 

Globular echinate 

(Crenatespherical) 

Troncos e folhas das 

PALMAE 
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Figura 7: Valores isotópicos para as plantas C3, C4 e CAM. 
Fonte (PESSENDA, 2010). 

 
 

 

Pessenda (2010) advoga que as diferenças isotópicas permitem que o 

carbono proveniente de cada ciclo fotossintético acabe sendo estocado no solo quando 

se dá a morte do vegetal. Segundo o autor citado, em função das pequenas trocas no 

valor de δ13
CPDB das plantas durante o processo de decomposição, o δ13C do carbono 

orgânico do solo “integra a contribuição relativa dos diferentes ciclos fotossintéticos 

para o reservatório do carbono orgânico do solo. Como resultado, o δ13C do carbono 

orgânico do solo pode ser utilizado para documentar troca de vegetação em solos 

modernos e paleossolos” (PESSENDA,2010, p. 39). 

O CPDB é o padrão internacional para dados de carbono. Segundo Pessenda 

et al (2005), resultados obtidos em espectrômetros de massa indicam que valores de 

δ13C em plantas C3 variam de -32 a -22 com média de 27%. Já as plantas C4 apresentam 

valores de δ13C variam de -9 a -17% com média de -13%. Por outro lado as plantas C4 

correspondem a 5% de todas as espécies. 

O estabelecimento de uma cronologia para eventos sejam estes cíclicos ou 

não, é de suma importância para se reconhecer as mudanças ambientais e a existência 

ou não de padrões de alternância.  

Sem dúvida há inúmeras controvérsias sobre os métodos e mesmo 

resultados de datações para determinados ambientes. Entretanto é necessário se ressaltar 

que cada método de datação compreende uma resolução temporal. Por exemplo, 

datações por Luminescência opticamente estimulada (LOE) tem uma resolução entre 1 
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Ka a 20 Ka. A partir desse limite extremo, os resultados são de pouca confiabilidade. 

Outro elemento importante é a possibilidade de contaminação da amostra durante os 

procedimentos de campo e laboratoriais. 

Entretanto, apesar da possibilidade de contaminação, a necessidade de se 

datar uma amostra do local de trabalho permite o estabelecimento de uma cronologia. 

No caso de datação por carbono por meio de raízes de plantas o risco de contaminação é 

alto. Por esse motivo o ideal é se datar fragmentos de carvão que por ventura ocorram 

no solo. No caso da inexistência deste pode-se utilizar o método da extração da humina, 

que através de tratamento químico tenta excluir os contaminantes recentes, datando 

somente a matéria orgânica mais antiga (GOUVEIA e PESSENDA, 1999; PESSENDA et. 

al., 2001). 

No ano de 1950 W.F. Libby (1908-1980) descobriu o método de datação 

por 14C, cuja resolução admitida é de 50Ka. Assim toda datação tem como base o ano de 

1950. O método se baseia no ciclo do carbono, o qual considera que as plantas adquirem 

carbono durante sua vida e que os demais animais da cadeia alimentar incorporam o 14C 

durante sua alimentação. Pessenda (2010) escreve que a morte encerra a absorção do 

14C. Assim, o tempo da morte pode ser estabelecido através do 14C residual. Como se 

sabe que a meia vida do 14C é de 5,7 Ka a 14N, é possível se estabelecer a idade da morte 

do elemento vivo.  

Nesse sentido, Pessenda (2010) afirma que “na morte das plantas ou animais 

a entrada do 14C cessa. O tempo da morte pode ser estabelecido pela determinação do 

14C residual. O 14C decai com uma meia-vida de 5.730 anos a 14N”. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ATIVIDADES DE CAMPO 

Os trabalhos de campo foram realizados com o intuito de se fazer um 

reconhecimento e caracterização geral da área de estudo, bem como compreender 

melhor os aspectos relacionados à área, denominada seção pedoestratigráfica 

Lajeadinho (Figura 8). 

 

Figura 8: Construção da seção sistemática e descrição. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa 

 
 

A seção pedoestratigráfica estudada apresentava comprimento total de 20,94 

m com altura máxima de 3,17 m e mínima 2,62 m. Ao ser estabelecida as dimensões, o 

afloramento foi limpo com enxada. Posteriormente, a parede do perfil foi alisada com 

faca para que as estruturas sedimentares pudessem ser identificadas e descritas. Na 

sequência, com o uso de clinômetro, foi materializada uma linha guia na porção central 

do perfil, constituindo nível de referência. Estabelecida a linha guia, foram identificadas 

as unidades ou camadas de material pedológico/sedimentar. Em seguida foi estabelecida 

uma área representativa da seção pedoestratigráfica, onde foi aberta uma janela para 

descrição das unidades e coleta de amostras deformadas. 

As amostras foram extraídas e destinadas à granulometria, DRX. O método 

de extração compreendeu coletas espaçadas de 10 em 10 cm com extração de 300 a 400 

g de material, iniciando-se a coleta na base do afloramento. Esse procedimento foi 

efetuado em uma janela com 1m de largura por 0,50 cm de profundidade, aberta no 
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afloramento, sendo coletadas 22 amostras. Todas as amostras tiveram suas cores 

descritas segundo a tabela Munsell, 2000. Após a coleta, as amostras foram 

encaminhadas ao laboratório para a realização dos procedimentos. 

 

Figura 09: Janela onde se realizaram a coleta de amostras. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa. 

 
 

4.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO E PROCEDIMENTOS PARA PREPARAÇÃO 

DE MATERIAIS 

 

4.2.1 Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi feita nas dependências do Laboratório de 

Geomorfologia Aplicada da Universidade Estadual do Centro – Oeste, UNICENTRO. 

A rotina adotada pelo laboratório seguiu as orientações do Manual de Métodos de 

Análise de Solo, do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da 

EMBRAPA (1979), adaptadas para estudos sedimentológicos. A análise granulométrica 

descrita no método, segue uma combinação de análise com fase de peneiramento e de 

sedimentação. 

Inicialmente, as amostras foram levadas à estufa para secagem, onde 

permaneceram sob temperatura de 105º C durante 48 horas, para eliminação da umidade 

(Figura 10). 
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Figuras 10: Secagem das amostras e posterior destino para as análises a serem realizadas. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa. 

 
 

Na sequência efetuou-se a desagregação mecânica com o auxílio de um gral 

de porcelana envolvido em borracha, para evitar a destruição e alteração dos grãos 

individuais, reduzindo a amostra à terra fina.  

O material maior ou igual a 4 mm (seixo) foi separado e pesado, em seguida 

armazenado e identificado. O material com dimensão inferior a 4 mm foi separado 

através do amostrador de Jones, sendo retirado 50 gramas de material. Esta porção de 

sedimentos é então fracionada considerando o diâmetro dos componentes, segundo a 

escala de Wentworth (1922). O procedimento de separação dos sedimentos por via seca 

envolveu um conjunto de 5 peneiras sobrepostas com malhas quadradas e diâmetros 

decrescentes (2,0 mm: grânulo; 1,00 mm: areia muito grossa; 0,5 mm: areia grossa; 0,25 

mm: areia média; 0,125 mm: areia fina), com tampa no topo do conjunto e cuba de 

recepção na base. O conjunto de peneiras foi montado sobre um vibrador manual, após 

deposição das amostras nas peneiras elas são agitadas por 15 minutos. Os sedimentos 

retidos em cada peneira foram pesados, acondicionados em sacos plásticos identificados 

e seus valores anotados em formulário. O material retido na cuba, localizada na base do 

conjunto, foi pesado e depositado em copo plástico (300 mL) junto de uma solução 

dispersante de 25 mL de água destilada e deionizada e 25 mL de hidróxido de sódio 

(NaOH), permanecendo em repouso por 16 horas. Após este período, o material é 

separado por via úmida (lavado), em peneira com malha de 0,053 mm de diâmetro. O 

material retido na peneira (areia muito fina) é colhido em placa de Petri e levado à 

estufa para secagem a temperatura constante de 60º C. Após a secagem, a placa é 

pesada, e os valores obtidos anotados em formulário. O material restante, que ficou 

retido em cuba própria, é levado à proveta, e o seu volume é completado até atingir 

1000 mL com água destilada, para posterior pipetagem (Figura 11). 
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Figura 11: Provetas utilizadas para realizar pipetagem das amostras. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa. 

 
 

Durante a pipetagem, a temperatura ambiente é mantida a 21ºC, calculando-

se a partir desta temperatura, segundo a lei de Stokes, das velocidades de decantação das 

partículas, o tempo necessário para se efetuar as pipetagens. Neste caso, o tempo 

calculado para a coleta das partículas, segundo seus tamanhos, é de 1 min 55 s, 7 min 40 

s, 30 min 40 s, e por fim, 1h 1min 19 s respectivamente. 

As amostras, contidas em provetas de 1.000 mL, são agitadas durante um 

minuto, a partir do qual se procede a contagem do tempo necessário a coleta das 

partículas. Cada uma das quatro pipetagens ocorre a uma profundidade de 10 cm, onde 

se coleta, com o auxílio de uma pipeta, 50 mL de material, que é depositado em copos 

de Becker previamente pesados. Esses copos, posteriormente, são levados à estufa para 

secagem a uma temperatura de 60º C (Figura 12). Efetuada a secagem das amostras, 

essas são pesadas em balança de precisão e os dados anotados em formulário. A 

diferença entre os pesos dos beckers é a quantidade de material coletado.  
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Figura 12: Amostras após terem sido secas em estufa, para posterior pesagem. 

Fonte: Arquivo do autor da pesquisa. 

 
 

O peso de cada fração granulométrica foi transferido para planilha do 

software Microsoft Office Excel. Esse software, previamente programado para essa 

função, efetua os cálculos de frequência simples e acumulada da cada amostra, assim 

como fornece histogramas de distribuição granulométrica na escala ø.  

De acordo com Suguio (1973), a análise granulométrica fornece dados que 

podem ser agrupados em três classes granulométricas: areia, silte e argila, então, o 

sedimento pode ser representado por pontos em diagrama triangular. Neste trabalho, 

vem sendo adotado o diagrama triangular de Shepard (1954). 

 

4.3 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X 

 

A difratometria de raios X (DRX) é essencial para a caracterização 

mineralógica de argilominerais e outros constituintes cristalinos presentes nas frações 

granulométricas mais finas dos solos (CALDERANO et. al., 2009). O método funciona 

com a incidência de um feixe de raios X sobre um cristal, e o mesmo, interage com os 

átomos presentes na estrutura, gerando o fenômeno da difração. A difração ocorre 

segundo a Lei de Bragg (equação) que estabelece a relação entre o ângulo de difração e 

a distância entre os planos, característicos para cada fase cristalina: 
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nα = 2d sen θ 

 

n: ordem de difração (número inteiro); 

α: comprimento de onda dos raios X incidentes; 

d: distância interplanar 

θ: ângulo de difração 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos utilizando-se um difratômetro 

D2 Phaser da Bruker, com ânodo de cobre, comprimento de onda de 1,54 Ǻ referente à 

linha de emissão Cu Kα, varredura 2θ alcance de 10º a 70º. Para a realização desses 

ensaios, foram enviadas um total de 22 amostras em pó. Foram plotadas as fases 

cristalinas utilizando-se o software Origin 8 e caracterizadas pelo PDF – 23. Todas as 

análises de DRX foram feitas no Laboratório de Materiais da Unicentro, pertencente ao 

Departamento de Química. 

 

4.4 – ATIVIDADES DE GABINETE 

 

Nesta etapa foram realizados os levantamentos bibliográficos a cerca do 

tema a ser trabalhado, bem como os ensaios laboratoriais, compreensão dos resultados 

obtidos a partir da análise granulométrica e das amostras analisadas com auxílio da 

difratrometria (DRX) e da microscopia de varredura eletrônica (MEV). 

                                                           
3 PDF-2 (Powder Diffraction File) é a sistematização de dados relativos a difratogramas reunidos pelo ICDD (International Centre of 
Difraction Data). Os dados ficam reunidos em um arquivo que apresenta os picos de cada mineral ou estrutura cristalina. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho de campo, juntamente com os resultados obtidos em laboratório 

e a base teórica permitiu a visualização do comportamento dos parâmetros físicos ao 

longo do perfil estudado na seção pedoestratigráfica Lajeadinho. A descrição desses 

resultados e sua interpretação parcial encontra-se nas linhas a seguir. 

 

5.1 SEÇÃO PEDOESTRATIGRÁFICA 

 

Na seção pedoestratigráfica foi aberta uma janela com 1,00m de largura e 

3,08m de altura, sendo que aproximadamente 0,30 m encontram-se abaixo da estrada de 

rolamento. Nessa seção foi possível identificar 5 unidades e uma linha de pedras que 

separa as unidades 3 e 4 das demais. Embora praticamente homogêneas à primeira vista 

essas unidades possuem diferença sutis que serão descritas a seguir. 

 

Figura 13: Seção pedoestratigráfica Lajeadinho. 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 

 
 

 

 Unidade 1 

Esta unidade abrange o material da base do afloramento envolvendo, 

principalmente o material saprolítico. Contem fragmentos de quartzo e calcedônia 
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fortemente intemperizados, na base a cor predominante é amarelo avermelhado, 

passando a bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red) próximo a sua área de transição com a 

unidade sobrejacente. Possui inúmeros fragmentos na fração areia constituídos por 

quartzo bem angulosos, possivelmente oriundos das destruições de pequenos geôdos. 

Essa hipótese é corroborada pela presença de vários fragmentos de calcedônia em 

avançado estado de alteração. Também é possível identificar que muitos fragmentos de 

rocha, calcedônia, quartzo são recobertos por uma película de manganês, o que sugere 

ser o perfil uma área oxidante. O contato com a unidade sobrejacente (unidade 2) é 

transicional e de difícil identificação. 

 

 Unidade 2 

A unidade 2 tem cor bruno avermelhado (5YR 4/3 reddish brown), síltico 

arenosa ao tato e contem fragmentos de quartzo e calcedônia alterada na fração areia e 

grânulo. De forma geral a unidade possui cores variegadas com rosa, alaranjado, preto, 

esverdeado e amarelo. A plasticidade é baixa e os fragmentos podem ser destorroados a 

mão. Entremeando essa unidade há fragmentos de rocha muito alterada que foram 

denominados como unidade 3 devido a sua dimensão e grau de alteração. Sobreposta a 

esta unidade ocorre uma linha de pedras. 

 

 Unidade 3 

Esta unidade é constituída por fragmentos de basalto em elevado estágio de 

alteração. Foi denominada como unidade em função de sua aparência em campo. 

Devido ao grau de intemperização da rocha e sua dimensão ela aparenta, à primeira 

vista, em campo, ser uma camada que aparentemente teria sido seccionada. Entretanto 

ao se construir a seção sistemática e se iniciar os procedimentos de descrição desta, foi 

possível constatar que se trata, na verdade, de grandes blocos de basalto, que foram 

intemperizados ao ponto de serem confundidos com a camada envolvente. Eles têm cor 

vermelho amarelado com fragmentos de rocha muito alterada na fração granulo e areia, 

além de fragmentos de quartzo angulosos. O contato com a unidade envolvente é nítido. 

 

 Linha de Pedra 

A linha de pedra (Figura 13) se estende por toda a seção sistemática. A cor 

bruno avermelhado escuro é influenciada pelo material parental proveniente, 

provavelmente da mescla dos sedimentos finos da unidade 4 e talvez da unidade 2. No 
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local da amostragem a LP encontra-se a aproximadamente 0,80 m de profundidade 

(com base na superfície da seção pedoestratigráfica). A vista desarmada é possível se 

perceber que ela é constituída basicamente por areia muito grossa, grânulos, seixos e 

matacões. O material é constituído por calcedônia alterada, quartzo e fragmentos de 

rocha, possivelmente basalto. 

A LP se distribui heterogeneamente ao longo do afloramento. Está 

posicionada sub-horizontalmente em relação a superfície do terreno. Seguindo em 

direção SE para NW, do afloramento, ela se subdivide em duas unidades. Essa divisão é 

tênue em campo e de difícil visualização nos sedimentos coletados para granulometria. 

O material que forma a matriz fina da Linha de Pedra tem textura areno-siltosa com cor 

vermelha acinzentado. 

 

 Unidade 4 

Esta unidade possui textura areno-argilosa de coloração bruno avermelhado 

(2,5YR 4/8 Red), com fragmentos de raiz em posição de vida e quartzo anguloso na 

fração areia e grânulo, embora em menor quantidade do que as unidades subjacentes. 

Esta unidade possui pedalidade colunar e seu contato com a linha de pedra subjacente é 

abrupto. 

 

 Unidade 5 

Esta unidade corresponde ao horizonte “A”, tem cor vermelha acinzentado 

(10R 4/4 weck red) e bruno avermelhada (2,5YR 4/8 Red). A matriz é cortada por 

biotúbulos oriundo de insetos escavadores e raízes. A organização do solo indica 

pedalidade colunar. A superfície possui uma camada delgada de serapilheira 

(aproximadamente 5 cm de espessura). Na época dos levantamentos de campo a 

superfície do afloramento era ocupado por lavoura de milho. 

 

5.1.1 Descrição de campo do local de extração das amostras deformadas 

  

Considerando que as amostras deformadas foram extraídas objetivando a 

identificação de nuances texturais e mineralógicas que pudessem contribuir na 

compreensão da evolução da seção pedoestratigráfica Lajeadinho, fez-se necessário uma 

descrição sucinta das unidades de extração. Essa descrição leva em consideração a 
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necessidade de se manter a percepção de que amostras correspondem a um fragmento 

do todo e não podem ser analisadas desconectadas desse “todo”.  

 

 Amostra P1: Oriunda da base do afloramento, o material é bem compactado 

relativamente úmido de cor marrom avermelhado (5YR 4/4 reddish brown), variegado 

com cores acinzentadas sugerindo a presença de manganês. Ao toque ela pode ser 

classifica como textura areno-siltosa. As análises granulométricas de laboratório 

confirmam a textura identificada em campo. Digno de nota é a presença de areia 

composta por fragmentos de quartzo anguloso, fragmentos de rocha e calcedônia 

alterada. Alguns desses fragmentos são cobertos por películas de manganês, sugerindo 

fluxos percolantes em ambiente oxidante. 

 

 Amostra P2: Essa amostra foi extraída 10 cm acima da amostra P1 tem cor 

vermelho amarelada com vermelho acinzentado (10R 4/4 weck red). A cor cinza sugere, 

à primeira vista, períodos de ambiente anóxico. Entretanto, não foi possível constatar 

em campo a existência ou não de períodos em que essa porção do afloramento tenha 

tido um ambiente redutor, substituído ou cíclico com um ambiente oxidante. Acredita-se 

que a cor acinzentada se deve a pequenas áreas redutoras dentro de uma oxidante. 

Digno de nota é a presença de raízes em posição de vida nos primeiros 20 cm e 

profundidade. Esta porção do afloramento é variegado com cores verdes, laranja, 

vermelha (plintita), Ao toque em campo foi determinado como textura areno-siltosa, o 

que se confirmou em laboratório. 

 

 Amostra P3: De coloração marrom avermelhado (5YR 4/4 reddish brown), 

variegada com vermelho, laranja e verde, sugerindo a presença de hematita, goethita e 

algum mineral de cobre. O material é úmido, contrastando com o material subjacente. 

Foram identificados fragmentos de quartzo anguloso, calcedônia bem alterada e 

fragmentos de rocha. Em comparação com o material subjacente, a presença de 

películas de manganês em fragmentos é bem menor. A textura em campo foi 

determinada como areno-siltosa enquanto em laboratório foi identificada como areno-

argilosa. 
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 Amostra P4: Coloração bruno avermelhado (2,5YR 4/8 Red) variegada com 

preto, rosa, vermelho e verde. O material visível a vista desarmada é constituído por 

quartzo anguloso, fragmentos de rocha e calcedônia alterada. Em campo foi 

determinada como textura areno-siltosa e em laboratório como areno-argilosa. 

 

 Amostra P5; De cor avermelhado variegada com vermelho e amarelo (5YR 5/8 

yellowish red), não há identificação de pontos verdes, como nas subjacentes. Mais 

umidade que as demais, exceto a amostra P3. Os grânulos identificados são constituídos 

pelos mesmos minerais anteriormente descritos e rocha. Essa similaridade ou 

homogeneidade de matérias parece estar relacionado a rocha matriz, o que sugere serem 

estas unidades autóctones. A textura em campo foi determinada como areno-argilosa, o 

que foi comprovado em laboratório. 

 

 Amostra P6: De cor bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red), não possui plintita ou 

outros pontos coloridos, mas mantem a mesma composição mineralógica e litológica 

dos fragmentos do material subjacente. A textura em campo foi a mesma identificada no 

laboratório, areno-argilosa. 

 

 Amostra P7: Mantem as mesmas características descritas na amostra P6, com a 

diferença de ser menos arenosa e os grânulos serem compostos principalmente 

fragmentos de rocha. A textura identificada foi a mesma em laboratório areno-argilosa. 

 

 Amostra P8: As mesmas características da amostra P6 e P7 com a diferença que 

apresenta bioturbação por raízes. Também foi possível identificar fragmentos de raízes 

em posição de vida e em estado avançado de decomposição. Os biotúbulos oriundos 

dessas raízes tinham suas paredes revestidas com uma lâmina de material escuro. 

Possivelmente essas películas ocorram em função de precipitação de manganês ou 

mesmo devido a reações químicas oriundas da decomposição da matéria orgânica. A 

textura é areno-argilosa em campo e laboratório. 

 

 Amostra P9: A única diferença marcante em relação a P8 é a presença de 

umidade. 
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 Amostra P10: Com coloração marrom avermelhado (5YR 4/4 reddish brown), 

com pontos negros e vermelhos, mais seca que a P9 e de textura em laboratório e campo 

areno-argilosa. 

 

 Amostra P11: De cor bruno avermelhado (2,5YR 4/8 Red) apresenta fragmentos 

de rocha e quartzo anguloso. Não foi identificada a presença de calcedônia como em 

outras amostras. A textura é areno-argilosa em campo e laboratório. 

 

 Amostra P12: Não há distinção entre essa amostra e a P11, mantendo a mesma 

descrição para ambas. 

 

 Amostra P13: De cor bruno avermelhado possui fragmentos de quartzo anguloso 

na fração areia media. Digno de nota é a que esse material quando exposto na superfície 

do afloramento emite um brilho dependendo da incidência do raio solar, fornecendo um 

aspecto brilhante ao material exposto. A textura em campo foi determinada como areno-

argiloso, assim como no laboratório. 

 

 Amostra P14: De coloração bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red) apresenta 

fragmentos na fração areia e granulo constituído por fragmentos de rocha, e quartzo. 

Parte desses fragmentos encontram-se recobertos por finas camadas de material preto, 

sugerindo a presença de manganês ou matéria orgânica na fase coloidal. A textura é 

areno-argilosa. 

 

 Amostra P15: Tem as mesmas características macroscópicas da amostra P14 e a 

mesma textura. 

 

 Amostra P16: De coloração bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red), apresenta 

bioturbação por raízes em posição de vida, possui fragmentos de rocha e quartzo 

anguloso. A textura em campo é areno-siltosa e em laboratório areno-argilosa. 

 

 Amostra P17: De coloração avermelhada possui mais umidade que as amostras 

subjacentes, variegada com amarelo, pontos pretos e verdes, de textura areno-argilosa. 

 



67 
 

 Amostra 18: De cor bruno amarelado a bruno amarronzado, possui fragmentos 

de quartzo anguloso, calcedônia e fragmentos de rocha na fração areia e grânulo. 

Levemente bioturbada na superfície exposta do afloramento. A textura é areno-argilosa.  

 

 Amostra 19: A amostra constitui a LP, a qual é constituída por seixos, de rocha 

alterada a parcialmente alteradas. Rica em areia e grânulos constituídos por rochas, 

quartzo e calcedônia, não foram identificados, macroscopicamente qualquer outro 

mineral. Em campo a textura identificada foi areno-siltosa o que análises laboratoriais 

confirmaram. 

 

 Amostra P20: De coloração bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red) possui raízes 

em posição de vida, bioturbação por raízes e insetos, o material que compõe a fração 

arenosa é o mesmo das outras amostras possui pedalidade e mais umidade que a 

amostra P18. A Textura é areno-argilosa. 

 

 Amostra P21: Cor bruno avermelhado (2,5YR 4/6 Red), bioturbada por raízes e 

insetos, possui fragmentos de rocha, quartzo e calcedônia, apresenta pedalidade. Essa 

amostra pode ser pedologicamente considerada como horizonte “B”. 

 

 Amostra P22: Cor bruno amarronzado a bruno avermelhada (2,5YR 4/6 Red), se 

constitui no horizonte “A” e tem textura areno-argilosa. 

 

5.2 GRANULOMETRIA 

 

A análise granulométrica das 22 amostras deformadas, extraídas da seção 

pedoestratigráfica Lajeadinho, permitiu o reconhecimento das classes texturais, que 

foram identificadas segundo o diagrama triangular de classificação de sedimentos 

segundo Shepard (1954). 

A representação numérica dos dados quantitativos obtidos pelas analises 

granulométricas (Quadro 4) demonstram variações sutis entre as classes 

granulométricas de argila, silte, areia, grânulo e seixo. Entretanto ao se analisar mais 

detalhadamente os resultados é possível agrupar ao menos em 4 grupos distintos. O 

grupo 1 congrega as amostras P1 e P2, o segundo grupo corresponde ao material 
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autóctone constituído pelas amostras P3 a P18 (Figura 14). O terceiro grupo 

corresponde a Linha de Pedra propriamente dita, e o quarto grupo é composto pelo 

material coluvial que pedológicamente pode ser definido como horizonte “B” e 

horizonte “A” respectivamente. 

 

 

Quadro 4 – Distribuição quantitativa granulométrica na janela da seção pedoestratigráfica 

Lajeadinho. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
Amostra Argila Silte Areia Granulo Seixo 

P22 30,30 14,90 51,84 1,51 1,45 

P21 31,59 6,22 61,95 0,24 0,00 

P20 24,07 8,73 65,93 0,56 0,71 

P19 11,97 17,30 55,68 3,35 11,69 

P18 38,41 5,41 52,37 2,25 1,57 

P17 30,05 10,36 58,12 0,93 0,53 

P16 35,63 9,71 52,17 1,7 0,79 

P15 31,19 11,00 54,54 2,05 1,42 

P14 28,49 7,99 61,22 0,97 1,33 

P13 31,69 8,66 57,06 1,28 1,30 

P12 28,92 9,96 60,24 0,68 0,19 

P11 32,59 11,84 53,93 0,88 0,75 

P10 26,20 14,32 59,02 0,46 0,00 

P9 34,19 9,92 52,85 0,06 2,98 

P8 33,36 6,59 59,72 0,16 0,17 

P7 34,01 8,95 56,63 0,42 0,00 

P6 30,01 4,05 64,08 0,86 1,00 

P5 34,63 8,13 56,44 0,28 0,53 

P4 28,59 10,00 61,16 0,24 0,00 

P3 21,04 19,24 59,65 0,07 0,00 

P2 19,93 21,61 58,26 0,19 0,00 

P1 20,00 24,67 55,20 0,12 000 

 

Já a representação gráfica dos resultados granulométricos determinou que as 

amostras procedentes da base da seção pedoestratigráfica, extraídas do material 

saprolítico, tem textura areno-siltosa. Já as unidades sobrejacentes (P3 a P22) têm 

textura areno-argilosa. A exceção entre essas amostras é a oriunda da Linha de pedra, 

amostra P19, cuja textura segundo o triângulo de Shepard é areno-siltosa. A relação 

textural, assim como a variação no percentual de participação das frações 

granulométricas está representada graficamente na Figura 15. 
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Figura 14: Representação gráfica da distribuição estatística 

quantitativa das classes texturais identificadas 

em laboratório. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
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Figura 15: Distribuição do resultado granulométrico plotado no 

triangulo de Sherpard (1954) para sedimentos. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

 

5.2.1 Considerações sobre os resultados granulométricos 

 

A distribuição granulométrica das amostras que compõem a seção 

pedoestratigráfica Lajeadinho não apresentaram variações quantitativas significativas. 

Porém, apesar da baixa variação quantitativo-estatística encontrada, foi possível agrupar 

as amostras em 4 grupos, quando consideradas as similaridades das variações entre 

argila, silte e seixo (Quadro 4). O primeiro grupo foi constituído com o material 

imediatamente acima da rocha. Já, o segundo grupo foi do material considerado 

autóctone devido a descrição de campo e os dados granulométricos. O terceiro grupo é o 

composto pela Linha de Pedra que divide o grupo 2 do grupo do grupo 4. Aqui cabe a 

ressalva que apesar dos dados granulométrico do grupo 2 e do grupo 4 serem muito 
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similares, as descrições de campo indicam que as amostras P22 e P21 oriundas do 

horizonte pedológico “A” e “B” possuem arranjo e morfologia diferentes das oriundas 

do grupo 2. Os dados granulométricos isolados, ou mesmo quando comparados com os 

dados de campo, indicam ter mais argila por ser um solo mais desenvolvido. 

 

5.3 DATAÇÕES 14C 

 

O afloramento Lajeadinho já foi alvo de outros trabalhos precursores sobre 

sua origem. Passos (2014) ao trabalhar com linhas de pedra e fitólitos no afloramento 

alvo efetuou duas datações por 14C (Quadro 5). Uma das amostras, coletada a 

aproximadamente 1,40 m de profundidade, ou seja, abaixo da Linha de Pedra (Figura 

18), foi datada em 18 Ka Ap (18094 – 14461/idade calibrada).  

Essa idade (18 Ka AP) posiciona esse depósito no final do último Glacial, 

ou seja, no Final do Pleistoceno. O possível paleoambiente nessa época, segundo a 

literatura especializada é de clima relativamente mais frio e com menor disponibilidade 

de umidade que o atual. Segundo Ab´Saber (1979) nesse período a glaciação teria 

promovido o recuo das florestas e o avanço da vegetação campestre em função da 

redução das chuvas e diminuição da temperatura. Estes fatos teriam ocorrido devido ao 

avanço, para o norte, da corrente das Falklands. Essa corrente, nos dias atuais ela 

mergulha ao sul do Rio Grande do Sul, sob a corrente do Brasil e ressurge no Rio de 

Janeiro, nas proximidades de Cabo Frio. 

No último período glacial, no caso ainda a 18 Ka, a corrente (hoje 

denominada de Falklands) vinha em superfície banhando toda a costa do sul e Sudeste 

Brasileiro. Por se tratar de uma corrente fria, é de se esperar que tivéssemos um 

ambiente mais frio e seco na zona continental dessa porção do Brasil em função do 

efeito de maritimidade. 

Um exemplo de como seria esse paleoambiente é o que acontece nos dias 

atuais na Costa Patagônica Argentina. Com temperaturas médias em torno de 60 C a 

100C em comparação com Guarapuava, parte dessa região é desprovida de grandes 

florestas com predomínio de campos com baixo intemperismo químico. 

A segunda amostra datada por Passos (2014) foi a 0,80 m de profundidade, 

acima da linha de pedra. A idade obtida foi de 6,8 Ka (6716 – 6805 AP) colocando-a no 

Holoceno. Nesse período o clima já se encontrava dentro das condições atuais 

(SUGUIO, 2003).  
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Nessa fase, de acordo com Ab´Saber (1979) as florestas se expandiram, 

novamente, e os campos retrocederam ocorrendo segundo o autor, a retropicalização do 

ambiente com a retomada do intemperismo ou, aprofundamento das reações químicas 

nas rochas e sedimentos em função da elevação da temperatura e maior disponibilidade 

de água. 

 

* Laboratório responsável pelas análises AMS, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 

Quadro 5: Localização e identificação das amostras destinadas a datação por 14C. 

Fonte: Passos (2014). 

Identificação 

NOME DO 

LABORATORIO 

N° do laboratório 

Idade 

(anos AP) 

Idade calibrada 

(anos AP) 

Profundidade de 

0,80cm 
LACUFF#14011* 

 

5950 ± 21 
 

6716– 6805  
 

Profundidade de 

1,40m 
LACUFF#14012* 

 

15054 ± 49 
 

18094 – 

18461  
 

 

5.3.1 Considerações a respeito das datações por 14C 

 

As datações efetuadas por Passos (2014) na seção pedoestratigráfica 

Lajeadinho (Quadro 5) são significativas quando considerada a posição destas em 

relação a linha de pedra e a superfície do afloramento. Isto porque coloca o material 

subjacente (18Ka Ap.) a linha de pedra dentro de um período Glacial cuja bibliografia 

especializada sugere condições ambientais mais secas e frias que a atualidade. O mesmo 

ocorre com a datação de 6,8 Ka AP, idade em que sugere-se condições ambientais muito 

similares a da atualidade. O estabelecimento de uma cronologia sedimentar permite a 

formulação de hipóteses de eventos cronológicos explicativos da evolução da seção 

pedoestratigráfica em foco. Entretanto outras informações são necessárias para que se 

possa compreender o paleoambiente responsável pela formação da área de estudo.  

 

5.4 ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE CARBONO 

 

Amostras coletadas por Passos (2014) e destinadas à análise isotópica 

indicam uma variação de δ 13C entre -15,65 e -22,28%. A autora efetuou uma coleta 

comparativa a aproximadamente 20 m de distância da primeira amostragem, com a 

finalidade de estabelecer dados comparativos. Nessa coleta os dados isotópicos indicam 

há uma variação de δ 13C foi entre 16,82% e -20,49%, sugerindo uma mistura de plantas 
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C3 e C4 (gramíneas). A autora relata que os dados isotópicos sugerem um 

empobrecimento isotópico a partir de 0,30 m de profundidade o que pode significar um 

predomínio de plantas C3 (Figura 16). 

Ao mesmo tempo, Passos (2014) descreve que os resultados do δ 13C 

indicam mistura de plantas C3 e C4 abaixo da linha de pedra. Para a autora, os dados 

isotópicos associados às datações indicam que a 18 Ka AP havia predomínio de 

gramíneas na área de estudo, não se descartando a possibilidade de vegetação arbórea 

entremeada por gramíneas em locais com maior disponibilidade de água em função da 

topografia de superfície e subsuperfície. Nesse caso a autora considera que havia menor 

disponibilidade de água no sistema do que há hoje.  

 

Figura 16: Vista da janela na seção pedoestratigráfica Lajeadinho com os dados 

granulométricos gerados por esta pesquisa, comparados com a datações por 14C e 

análise isotópica efetuadas por Passos (2014). 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 
 

Para Passos (2014) há 6,8 Ka AP ocorre o retorno as condições climáticas 

similares a atual, o que permite o avanço da vegetação arbórea. Entretanto, os dados δ 

13C não apontam claramente para um período árido (Quadro 6), mas sugerem a redução 

da disponibilidade de água no ambiente. 

Entretanto, de acordo com Passos (2014), há de se notar no quadro 6 que os 

dados relativos ao C total, a partir de 1,10 m de profundidade, ou seja, abaixo da linha 

de pedra, não ultrapassam 1% o que pressupõe um baixo teor de matéria orgânica, 
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contrapondo-se aos percentuais encontrados nas amostras acima da linha de pedra que 

aumentam progressivamente de 1,18 a 3,66% no topo da seção pedoestratigráfica 

(superfície – horizonte “A”). 

 

QUADRO 6: Resultados δ 13C % / C – total / Humina 14C 

afloramento Lajeadinho. 

Fonte: Passos (2014). 
Profundidade δ 13C % C – total % 

 

Humina 14C 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

1,90 

2,00 

2,10 

2,20 

2,30 

2,40 

2,50 

-23,10 

-21,80 

-21,31 

-19,43 

-16,56 

-16,64 

-16,90 

-15,87 

-15,65 

-16,28 

-16,70 

-17,05 

-17,57 

-18,43 

-19,41 

-19,82 

-20,05 

-20,42 

-20,70 

-21,54 

-21,49 

-21,83 

-22,08 

-22,02 

-22,28 

-21,66 

3,66 

2,20 

2,42 

2,05 

1,82 

1,73 

1,65 

1,36 

1,32 

1,21 

1,18 

1,03 

0,76 

0,53 

0,49 

0,42 

0,46 

0,50 

0,44 

0,41 

0,38 

0,38 

0,33 

0,33 

0,31 

0,36 
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5.5 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX) 

 

Parte do conteúdo das 22 amostras extraídas da seção pedoestratigráfica 

Lajeadinho foram destinadas a determinação mineralógica. O objetivo desta análise 

laboratorial foi identificar os minerais e o comportamento destes ao longo do perfil 

estabelecido na janela de prospecção e descrição de detalhe (Figura 13). A análise dos 

difratogramas permite se ter uma ideia do comportamento mineralógico. A disposição 

destes no perfil, associado a outros resultados como granulometria, datações, isótopos 

estáveis e levantamento bibliográfico, oferece uma perspectiva evolutiva do local 

estudado. 
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Das 22 amostras encaminhadas para DRX somente nove delas foram 

utilizadas para compor o difratograma. Essa opção tornou-se realidade em função da 

representatividade e objetividade dos resultados. A apresentação de todas as amostras 

não contribuiria na interpretação dos resultados em função de serem extremamente 

similares, ou seja, não apresentavam variações significativas na intensidade de seus 

picos. Assim optou-se pelas mais representativas. 

A Figura 17 apresenta o difratograma das 9 amostras representativas da 

seção pedoestratigráfica Lajeadinho. Ela está organizada da base para o topo, sendo 

que a amostra P1 está a uma profundidade de 3,05 m, P3 2,75 m, P5 2,45 m, P9 1, , 

P11 1,70 m, P13 1,45 m, P15 1,20 m, P19 0,70 m e P21 0,45 m de profundidade, 

respectivamente.  

 

Figura 17: Compilação dos difratogramas das nove amostras selecionadas para análise. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 
 

Nas amostras P1 e P3 (3,05 m e 2,75 m de profundidade) foram 

identificados argilominerais do tipo caulinita, quartzo, hematita, maghemita, magnetita, 

montmorilonita e ilita, onde os picos indicam fases bem cristalinas dos argilominerais. 

A intensidade dos picos de quartzo e caulinita são os mais simétricos e 

intensos respectivamente, sendo encontrados em todas as amostras analisadas. 
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Provavelmente isto aconteça em função de existirem em maior quantidade no solo, seja 

pelo seu processo de formação ou evolução. 

A presença de caulinita no solo deve-se, ao menos em parte, a possibilidade 

de sua formação a partir de vários minerais desde que se tenha a remoção parcial de 

cátions básicos (Na, K, Mg e Ca) Fe e de Si (KÄMPF, et al., 2009). Nesse contexto, o 

relevo tem um papel importante, facilitando ou dificultando a remoção parcial de 

cátions básicos em função de tempo mediano de intemperismo. A caulinita também é 

associada a regiões de clima quente e úmido, por essa razão é o argilomineral mais 

abundante nos solos brasileiros. 

A partir da amostra P5 em direção ao topo do perfil (amostra P21) o que se 

observa no difratograma é a alteração da intensidade e simetria dos picos da hematita, 

maghemita e magnetita. Tal diferenciação em relação às amostras P1 e P3 impede sua 

identificação com segurança ao longo do restante do perfil. Portanto, permanece a 

dúvida de sua existência ou não em todo o perfil. Outra possibilidade é que a 

intensidade elevada dos picos de quartzo mascarem a presença dos demais minerais. 

Em todo caso, considerando-se que as condições pedoambientais 

necessárias à formação da ferrihidrita, precursora da hematita, é uma rocha rica em Fe 

que submetia a condições de clima com temperaturas elevadas, ou menor atividade de 

água, baixa quantidade de matéria orgânica e elevada lixiviação, é justificável a sua 

presença juntamente com outros óxidos de Fe nas amostras P1 e P3. Essas amostras 

correspondem ao material saprolítico imediatamente acima da rocha matriz. 

Esses resultados são corroborados pelos dados fitolíticos de Passos (2014) 

que não identificou a presença de fitólitos na base do afloramento até a Linha de Pedra. 

Esse fato é explicado pela autora citada como provável inexistência de um a superfície 

pedológica em condições de dar suporte à vida vegetal. Resultados de carbono total 

obtidos por Passos (2014) (Quadro 6) contribuem para a tese de que essas amostras 

procedem de um material alterado saprolítico. 

À medida que a profundidade reduz, da superfície para a base do 

afloramento, os picos de argilominerais ferrosos diminuem, o que não implica na sua 

ausência, mas que possivelmente podem estar presentes em quantidades insuficientes 

para serem detectados pelo DRX. Apesar desse problema foram identificados, ao longo 

perfil, minerais como ilita e montmorilonita. 

A ilita é um argilomineral oriundo da alteração da mica. Teoricamente 

solos procedentes do basalto normalmente são livres de mica, no caso a ilita. Uma das 
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hipóteses possíveis é sua presença na rocha matriz, embora pouco comum, ou 

processos de iluviação. 

Já a montmorilonita necessita que o material de origem forneça Mg e Fe, o 

que é condizente com a rocha matriz da área de estudo. Sua formação está associada, 

frequentemente, a pedoambientes com pouca lixiviação e/ou locais com drenagem 

limitada ou clima árido. Novamente tem-se indícios de que o material analisado é 

proveniente de material autóctone intemperizado sem características pedológicas 

evidentes. 

A análise do difratograma das amostras P19 (LP) e da amostra P21 não 

apresenta picos de minerais que se sobressaiam das demais amostras justapostas, a 

exceção da P1 e P3.  

Entretanto, o que chama a atenção nos difratogramas não é o que se 

encontrou de minerais, mas sim a não identificação da goethita. Esse óxido ocorre, 

frequentemente associado à hematita. Porém, esses dois minerais requerem ambientes 

distintos de formação. No caso a goethita é favorecida por ambientes mais úmidos e/ou 

com teores relativamente elevados de matéria orgânica (KÄMPF, et al 2009) enquanto 

a hematita requer ambientes mais secos com baixa concentração de matéria orgânica. 

Assim é de se pressupor que a não identificação de picos intensos de goethita nos 

difratogramas se deve ao mascaramento dos picos pelo quartzo, ou porque, o 

pedoamabiente não favoreceu sua formação. 

 

4.5.1 Considerações sobre o DRX 

As informações contidas no DRX demonstram que há no mínimo duas 

zonas mineralógicas distintas. Uma delas constituída pelas amostras P1 e P3 cujos picos 

agudos indicam claramente a presença de minerais como caulinita, quartzo, hematita, 

maghemita, magnetita, montmorilonita e ilita. E outra, correspondente às amostras P5, 

P9, P11, P13, P15, P19 e P21 cujos picos mineralógicos não são tão evidentes, mas que 

demostram a presença desses mesmos minerais ao longo do perfil.  

Evidentemente que as condições pedoambientais de intemperismo podem 

ter interferido na presença e distribuição desses minerais na seção pedoestratigráfica. 

Entretanto, apesar da pouca intensidade de seus picos no difratograma, o que chama a 

atenção é a não identificação da goethita. Este mineral que sempre se encontra 

associado à Hematita, talvez não tenha sido detectado pela técnica de difratometria de 
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raios X, ou simplesmente as condições pedoambientais não tenham sido favoráveis a 

sua formação mais generalizada ao longo da seção pedoestratigráfica Lajeadinho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

As informações obtidas nos trabalhos de campo em conjunto com os 

resultados laboratoriais, associados aos levantamentos bibliográficos permitiu concluir 

que o objetivo inicial do trabalho, que era de tentar compreender o processo de evolução 

pedológica do afloramento Lajeadino, foram satisfatórios. 

Essas informações permitiram o estabelecimento de uma hipótese 

pedoambiental de modelamento do afloramento Lajeadinho desde 18Ka Ap até os dias 

atuais. 

A granulometria indicou a existência de 4 grupos estatísticos dos quais 

podem ser reagrupados em 3 grupos. O primeiro corresponde ao material autóctone 

proveniente da alteração da rocha “in situ”. Essa informação torna-se fidedigna quando 

comparados esses resultados aos dados isotópicos e fitolíticos de Passos (2014) e com 

os dados de DRX. O segundo é formado pela Linha de Pedra. E finalmente o terceiro 

grupo corresponde as unidades sobrepostas a Linha de pedra, cujos dados fitolíticos e 

isotópicos e descrições de campo corroboram a possibilidade de se tratar de material 

pedológico, contrastando com os materiais subjacentes a Linha de pedra.  

A datação efetuada por Passos (2014) demostra que o afloramento iniciou 

seu processo de intemperização a mais de 18Ka AP. e continua até os dias atuais. 

Entretanto os dados isotópicos, de fitólitos e mesmo os encontrados no DRX sugerem 

que esse processo foi submetido a condições pedoambientais distintas. 

A presença de minerais de ferro, em especial a hematita na base do 

afloramento e a ausência de fitólitos (PASSOS, 2014) indicam que o material se 

constitui no manto de alteração pois não apresenta característica pedológica.  Esse fato 

se perpetua desde a amostra P1 até a amostra P15, ou até a base da Linha de Pedra (LP). 

Ao analisarmos os argilominerais abaixo da LP (P15 até a P5) é possível 

sugerir que estes são produto da alteração in situ (autóctones), formados a partir da 

menor disponibilidade de umidade no ambiente, diferenciando-se dos materiais da 

base, imediatamente acima da rocha matriz (amostras P1 e P3). Essa diferenciação 

ocorre em função da maior disponibilidade de água nesse local, provavelmente a partir 

dos últimos 6,8 Ka AP (PASSOS, 2014).  
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Embora não tenha sido possível compreender perfeitamente o processo 

evolutivo pedológico do local estudado, os resultados obtidos permitem estabelecer que 

a seção pedoestratigráfica Lajeadinho foi submetido a dois pedoambientes distinto. 

O primeiro momento se caracteriza por um ambiente mais seco, com menor 

disponibilidade de água e com vegetação rarefeita em que o solo, ainda incipiente 

devido ao baixo intemperismo químico, acabou por se individualizar e fragmentar 

liberando litofragmentos que vieram a compor a atual linha de pedra. Essa tese é 

corroborada por Collinet (1969) que defende que a origem das linhas de pedra são 

fragmentos oriundos do intemperismo da rocha matriz. Essa proposta se baseia no fato 

do material subjacente ter características mineralógica, granulométricas fitolíticas e 

isotrópicas que indicam sua origem saprolítica.  

A segunda fase pedoambiental a qual a seção pedoestratigráfica foi 

submetida, deve ter se iniciado com o retorno das condições de umidade a 6,8 Ka AP. 

Desde esse período a LP vem sendo submetida a processos de coluviação, aluviação ou 

mesmo elúviação, que vem progressivamente recobrindo-a.  

Entretanto, apesar dos estudos já realizados na região, acredita-se ser 

necessário o aprofundamento dos estudos que visem não apenas a identificação do seu 

paleoambiente, mas que também busquem o estabelecimento de uma cronologia 

evolutiva pedológica para a região. 

Etapas futuras devem ser desenvolvidas com o intuito de aprofundar os 

estudos que visem um maior detalhamento dos constituintes minerais no solo, 

buscando descrever sua evolução e comportamento ao longo de outras seções 

pedoestratigráficas a serem a selecionadas. 
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