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RESUMO 

Em horizontes de três perfis de solo, derivados de ro 

chás basálticas, graníticas e alcalinas do Estado de Santa Cata

rina, foram determinados os teores totais dos componentes prin

cipais (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Mn, Ti, Na e K) e de nove elemen-

tos-traço(Ba, Co, Cu, La, Li, Mo, Ni, V e Zn). Estes elemen

tos foram dosados por diversos métodos de emissão o absorção a-

tômica. Também, o conteúdo extraívei de alguns elementos (Al , 

Ca, Mg, K, Zn e Cu) foi determinado, visando à avaliação dos so 

los sob o ponto de vista agrícola. Algumas determinações como 

granulometria, mineralogia de fração argila, matéria orgânica en 

tre outras foram também realizadas. 

Os solos mostraram-se num estágio de intemperismo Leir. 

acentuado, tendo-se verificado que a alteração hidrolítica (mo 

nossialitização) levou a pedoginese de caulinita. A seqüência 

de mobilidade das bases e dos elementos-traço foi estabelecida 

levando-se em conta os coeficientes de variação para as amostras 

superficiais. O grau de empobrecimento dos solos em elementos-

traço também sugeriu alto grau de intemperismo. Ao longo dos 

perfis, as concentrações dos elemontos-traço oscilaram muito,no 

tando-se uma maior concentração na região granitica, em Cu,Co, 

Mo e Zn e na região basáltica em Mo, Li, V e Ni nos horizontes 

B. Algumas correlações significativas entre os elementos en

tre si e também em relação ao teor de argilas foram encontra

das. Nenhuma relação direta entre as concentrações dos elemen

tos no solo e na rocha-mãe foi encontrada. A maioria dos ele

mentos estudados encontram-se nos solos cm níveis adequados ao 

uso agrícola. 



ABSTRACT 

In soils of three profiles originated from ba-'-iti:: 

granitic and alkaline rocks collected in the state uf Fir.\. ca

tarina, the total concentrations of tne main components <n-,Al, 

Fe, Ti, Mn, Ca, Mg, Na and K) and o£ nine trace elements . ->a, 

Co, Cu, La, Li, Mo, Ni, V and Zn) were measured. The ei.vne.-.ts 

were determined by several atomic absorption and emission -p.^-

troscopic methods. Also the extractable amounts of some rla

ments (Al, Ca, Mg, K, Zn and Cu) were determined in order io 

verify the quality of the soils for agricultural purposes. OtK"! 

properties such as granulometry, mineralogy ot the clay I v.w n.i:, 

organic matter, etc, were also measured. 

The soils showed a strong weathering level. Hydro"' it •>-

alteration (monosialitization) produced the pedogenesis of t'̂ e 

kaolinite. The mobility series of the basis and of the ^v^ca-

elements were established according to the rulati.c stand,.'d 

deviation for tlie samples from the surface. The Impover > ch:'•.•;•.• 

of the soils concerning the trace elements also suggests h >-h 

level of weathering. In the profile, the trace element concen

trations oscillated. Higher concentration were found in the I 

horizon for Cu, Co, Mo and Zn in the granitic and for Li, , and 

Ni in the basaltic profile. Some significant correlations be

tween element concentrations and also between elements and clay 

content were found. No direct relationship was obser^ -d between 

the concentrations of an element in the soil and in the parent 

rock. Most of the studied elements have concentration level* 

in the range suitable for agricultural use of tlv soil, 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

Os princípios geoquímicos fundamentais que governam a 

distribuição dos elementos químicos em minerais e rochas foram 

estabelecidos inicialmente por Goldschmidt (19?7) . Segundo ele, 

os elementos foram classificados em quatro grupos: siderófilos, 

calcófilos, litófilos e atmófilos. Classificação qsta, baseada 

na afinidade geoquímica, que por sua vez, associa-se à estrutu

ra eletrônica dos átomos. Deste modo, o potencial iõnico (rela 

ção carga/raio) é importante nos processos de formação de mine

rais. 

Substâncias com baixo potencial iõnico (Na+,Ca +,Mg ̂ ) 

permanecem em solução nos processos de intemperismo e transpor 

3+ 4+ 4+ -te. As de potencial iõnico intermediário (Al , Ti , Si )sao 

precipitadas por hidrólise. E aquelas com alto potencial iõni-

4+ 5+ 5+ co (C , N , P ) formam anions, usualmente solúveis, contendo 

oxigênio. 

Para solos, estes princípios são igualmente válidos 

já que este é derivado do intemperismo de minerais e rochas. Pe 

dro e Delmas (1970) estabelcjeram os princípios que governam es 

sa distribuição nos solos. 

Joffé (1949) define solo "como um corpo natural con

sistindo de camadas ou horizontes de composição mineral e orgâ

nica, de espessura variável, que difere da rocha-mãe nas suas 

características morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas 

c biológicas", listas várias camadas const i turm o chamado f>or-

fil do solo. 0 horizonte A, o mais superficial, ó normalmente 
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rico em matéria orgânica. 0 horizonte 0, que o sucede assume 

características relacionadas com o material original. Mostra a_l 

gumas vezes, uma acumulação de argilas, cor avermelhada (pre

sença de ferro), e concentrações residuais de materiais resis

tentes com remoção dos solúveis. Já o horizonte C é a rocha-

mãe ligeiramente alterada. 

Vários sao os processos que atuam no desenvolvimento do 

perfil do solo. Sua formação é resultante de uma combinação de 

efeitos de adijôes superficiais (matéria orgânica, ions e partí̂  

cuias solidão carreadas pela chuva c partículas levada:; pelo 

vento), transformações diversas (incluindo a variedade de com

postos orgânicos derivados de decomposição da matéria orgânica, 

produtos do intemperismo e minerais secundários), e transferên

cias verticais e horizontais através da atividade biológica e 

da percolação de soluções aquosas. 

Diversos fatores atuam na formação do solo. o clima, 

os organismos vivos, a topografia, a rocha-mãe e o tempo crono

lógico. 

Dentre os processos mais comuns quo envolve o intempe 

rismo químico destacam-se a hidrólise, a complexólise, a oxida-

ção, a desidratação e hidratação e a troca iônica. 

A hidrólise é o processo que envolve os silicatos e a 

luminossilicatos, onde Na+, K+, Ca + são substituídos por H+ 

formando soluções mais básicas. 

Os processos de formação de complexos também têm um 

papel importante no intemperismo. Os ácidos orgânicos produzi-
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dos na transformação da matéria orgânica formam quelatos que 

promovem o aumento da solubilidade de alguns elementos. 

A oxidação, pelo oxigênio dissolvido nas águas de per 

colação é um outro agente importante, principalmente na imobi ljl_ 

zação do Fe III. 

A troca iônica (por exemplo, filossilicatos com solu-

çôes) e a hidruluçuo e desidratação (minerais com água de cons

tituição e hidratação) são processos igualmente significativos, 

porém menos importantes. 

Jackson e seus colaboradores (1968) foram os primei

ros pesquisadores que se preocuparam com o estudo sistemático 

do intemperismo em solos. Eles representaram cada estágio do in

temperismo por um mineral, termodinamicamente estável naquelas 

condições, A seqüência mineralogica da fração argila, e portan 

to de estabilidade por eles proposta foi a seguinte: 1 - gipsi-

ta, 2 - calcita, 3 - hornblenda, 4 - biotita, 5 - albita, 6 -

quartzo, 7 - micas, 8 - vcrrnicul i ta, ') - mont mor i Ion i t a/cloi i ta, 

10 - alofana/caulinita, 11 - gibsita, 12 - hematita e 13 - ana-

tásio. 

Chosworth (1977) postulou que associações do minerais 

refletem melhor o grau de intemperismo do que minerais isolados, 

uma vez que aquelas são termodinamicamente estáveis na natureza. 

Ainda segundo o mesmo autor, a composição total do 

sistema solo é de fundamental importância na deteminação de 

quais minerais serãu estáveis. 

Nos trópicos úmidos (como Africa e Brasil), onde rea-
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ções se processam rapidamente, as associações de minerais neo-

formados estão em equilíbrio, sendo válido a utilização de um 

modelo simples como um diagrama triangular Si02 *
 A1o°3 + H2° 

(Chesworth, 1975). 

Posteriormente, Chesworth e Dejou (1980) introduziram 

o sistema SiO„ + ^2°3 ~ Fe2°"í + H 2 0 ' ̂  ^ u e a s tr^s f a s e s sõli_ 

das, gibsita, goetita e caulinita podem formar associações em e 

quilíbrio a uma temperatura de 25°C e a uma pressão de 1 atm , 

na presença de água. Também a ocorrência de gibsita e quartzo 

juntos é um indicativo de equilíbrio mineral em um perfil 

(Garreis e Christ (1965); Parks (1972); Chesworth (1975) ). 

O par gibsita-cauiinita coexiste em grãos, na ausên

cia de quartzo, embora como um todo, o sistema não se encontre 

em equilíbrio. Isto demonstra que em condições localizadas es

se equilíbrio pode ocorrer. 

Os solos por serem sistemas abertos, trocam materia e 

energia com a água e o ar, levando a variações na composição qu_I 

mica e mineralogica ao longo da sua alteração, promovendo assim, 

o aparecimento de uma sequência de minerais. Somente no esta

gio final do intemperismo ocorre um único mineral. Vários mine 

ruis podem persistir juntos por mais de um estágio de intempe

rismo, como fase estável (Chesworth, 1977) . 

Para Chesworth (1977) estágios recentes de intemperis 

mo, são mais complexos (composição química mais complexa) sen

do o i» ir. tema CaO i MgO ~ Na.,0 t K.,0 - íiio i Al .0. t re.,o IÍI I] 

na determinação da tendência de intemperismo para as rochas ig-

neas. Neste diagrama, ainda segundo o mesmo, pode-se definir 
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três estágios de intemperismo: - um estágio inicial, dominado 

por minerais primários não intemperizados, fração argiJ conten 

do amorfos clorita e argilas 2:1 como vermiculita, esra .ita e 

e ilita; - um estágio intermediário cnde na fração argila domî  

nam minerais 2:1 particularmente esmectita, no qual a ilita ten 

de a ser subordinada e a vermiculita está ausente; - um terce^ 

estágio, a fração argila é dominada por goetita, gjlbsita, cauli_ 

nita c quartzo. 

Pedro (1969) introduziu a noção de perimorfismo a 

qual expressa os processos exogenos unicamente em termos geoqui 

micos (comportamento dinâmico dos elementos), e cristaloquími-

cos (natureza e distribuição dos minerais neoformados), sem le

var em consideração o aspecto morfológico e a constituição orgâ 

nica do perfil. 

Segundo Pedro (1969), nas zonas quentes a relação mo

lar Si02/Al203 nos solos é inferior as das rochas, traduzindo-

se a alteração por um empobrecimento em Si02 no horizonte eluvvi 

ai. Este empobrecimento é tão mais pronunciado quanto mais se 

aproxima dos trópicos (sendo que o máximo de empobrecimento é 

encontrado nas bauxitas). Portanto, chega-se sempre a edifica

ção de minerais de neogênese como os silicatos argilosos e/ou 

hidróxidos. 

Estudos experimentais efetuados com extrator Soxlet , 

a partir de rochas ígneas como o basalto e o granito (Pedro, 

1964), mostraram quo em condições ácida:; o Si e o Al são n-movl 

dos simultaneamente c rapidamente do meio, sendo que, em n-l.i-

cfio <i rocha inicial, o Al ó eliminado ma In i a,> I < I. um -n t e que ,. :;Í. 
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Em condições hidrolíticas ou carbo-hidrolíticas estudos experi

mentais (Pedro, 1964) também mostraram que a Si02 é mobilizada 

ao mesmo tempo que os cátions básicos, sendo que o Al é pratica 

mente retido em sua totalidade. Este processo é chamado de al_i 

tização onde a gibsita se individualiza (hidrólise total com 

dessilicificação e desalcalinização completa). Neste último ca 

so, n medida da quantidade de intemporismo químico*ê expressa u 

sualmente pela relação % Al20, na rocha / % A1203 no solo. Deste 

modo pode-se calcular os ganhos e as perdas relativas dos vá

rios elementos. 

Como nos ambientes naturais a drenagem é muito menor 

que aquela dos ensaios de laboratório, a SiO- é menos eliminada, 

podendo dar origem a minerais argilosos contendo Al, num proces 

so denominado por Harrassowitz (1926) de sialitização. Esta en

globa a gênese de argilo-minerais diferentes. Um processo de 

monossialitização onde ocorre uma hidrólise parcial mas pronun

ciada, leva a uma desalcalinização total e a uma dossilicifica

ção incompleta. Isto leva a formação de argilo minerais 1:1, ti 

po caulinita, por fixação de uma camada de silica sobre uma ca

mada octaedrica de gibsita, Ainda um outro processo é a bissia 

litização onde a hidrólise é pouco marcada, com eliminação redu 

zida de silica e das bases. Este conduz a edificação de argilo 

minerais 2:1, tipo ilitamontmorilonita, apresentando duas cama 

das de silica fixadas a uma camada gibsita. 

Pedro, Dclmas e Seddoh (1975) conceituaram e distin

guiram tipo de alteração e grau de alteração; - tipo de altera

ção dá uma noção qualitativa do intemporismo, sendo determinado 
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através de medidas de concentração de Si02 nas soluções lixivia 

das. Já o grau de alteração, de ordem quantitativa, é expresso 

pela quantidade de material exportado por unidade de tempo (por 

exemplo: Si total / Si eliminado em 24 horas) . 

Portanto, a drenagem e a temperatura são parâmetros 

fundamentais de qualquer alteração hidrolítica. Em clima úmido 

o grau de alteração é relativamente alto c em condições de ele

vada drenagem encontra-se a acumulação de gibsita (Pedro,Delmas 

e Seddoh, 1975). Em condições de drenagem normal, com relevo 

acentuado, ocorre uma maior pedogênese de caulinita, como acon

tece na região sul do Brasil (Moniz, 1979) . 

Kromberg e Nesbitt (1981) propuseram um diagrama base 

ado em relações molares envolvendo Al203, SiO,, CaO, Na20,MgO e 

K~0 para quantificar o intemperismo. Tal diagrama foi usado pe 

los mesmos para interpretar as alterações sofridas por vários 

tipos de rochas de algumas localidades do globo terrestre. 

Desse modo os principais produtos do intemperismo são 

os argilo-minerais e os hidróxidos de Fe, Al e Mn. Todavia, a 

gênese destes produtos 6 complexa devido às peculiaridades mi — 

cro-ambientais em que se formam, - uns perto dos outros, e ao 

fato de que, alguns minerais são precipitados, ao passo que ou

tros originam-se de alterações em estado sólido de f ilossilicatos, 

sendo, por isso, os solos caracterizados pelos argilo-minerais. 

A distribuição das argilas com a profundidade do solo está asso 

ciada à lixivlação. 

Ainda, conformo Moniz (1979), sob ,<;everas comi i çõ<v. de 
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intemperismo os produtos finais são a caülinita e a gibsita. Con 

tudo, os solos do sul do Brasil possuem predominantemente caüli

nita, cuja estabilidade é explicada pela habilidade dos solos 

em manter um alto nível de H.SiO. em solução. 

Galhego e Espíndola (1979) estudando a Fração argila 

de latossolos (produtos da alteração de basaltos) do Estado de 
i 

São Paulo (Grupo São Bento, o mesmo do derrame basaltico que o-

correu no sul do Brasil) encontraram predominantemente caülinita 

e gibsita. Segundo eles, a caülinita além de originar-se direta 

mente de minerais primários, provém também de outros minerais ar 

gilosos, do redes mais complexas, devido a condições atuais do 

ambiente (meio ácido, clima úmido e drenagem normal). 

Cerri (1976) estudou o comportamento de Si, Al, Na e 

K na alteração do granito de Itú - São Paulo. Nos perfis de 

maior elevação, a eliminação de Si foi maior (chegou a 67%) , mos 

trando o elevado grau de alteração dos silicatos primários. A 

medida que a altitude diminui, a eliminação de Si também )>i me

nor. 0 Al mostrou uma pequena mobilidade explicada pelo pH en

tre 4,5 e 5,0, limite de estabilidade do Al-CU. Ja o Na teve u-

ma eliminação rápida, visto ser o constituinte principal do pla-

gioclásio, mineral de menor estabilidade. 0 K dos feldspatos (or 

toclasio e microclina) permaneceu no perfil no primeiro estágio 

de alteração, sendo nos demais quase que totalmente eliminado 

(80%), devido a hidrólise do feldspato. 

Singer, (1978) pesquisando a alteração de alcali-oli-

vina - basalto de Israel, constatou que os solos são formados a-

través da neoformação de minerais argilosos a partir de minerais 
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primários da rocha. 0 intemperismo iniciou-se coia a b idró ise 

dos componentes minerais e continuei durante a formação e desen

volvimento do solo através da acumulação e transformação dar ar-

gilas. 

Ainda segundo o mesmo autor, a forma de intemperismo 

é determinada pelas condições de drenagem e pela litologia. Em 

Israel, a forma mais comum de intemperismo está associada a dre

nagem rápida, resultando uma crosta de alguns milímetros de es

pessura de coloração marrom avermelhada. Esta crosta é composta 

de material argiloso (esmectita, caulinita e haloisita) e mine

rais primários (plagioclásio). Ainda aparecem apatita e calcita 

em pequenas quantidades. Pode ocorrer ainda uma crosta de intern 

perismo mais espessa (chamada de zona de intemperismo), de cor 

vermelha, associada ao basalto vesicular vítreo de composição e 

mineralogia semelhantes à anterior. Os solos derivados desse ba 

salto são principalmente grumossolos, litossolos e solos mediter 

râneos (vermelho/cinza). Os grumossolos são profundos, de cor 

marrom escura (7,5 YR 3/2) e pH neutro ou ligeiramente alcalino. 

Em regiões de pluviosidade reduzida, uma acumulaçãc nodular de 

cal. ó comum. Os 11 tossoloti posíiucm baixo teor rm argila» com t>-

levadas concentrações de silte e areia fina, contendo plagioclá

sio. Os solos mediterrâneos, que se desenvolveram sob condiçõc?s 

úmidas, são moderadamente ácidos (pH = 5,5 - 6,5) e a sua fração 

argila possui caulinita e vermiculita interestratifiçada. Em to

dos os tipos de solos, o aumento da pluviosidade acarreta uma di 

minuição de esmectita com conseqüente aumento do caulinita e li i-

dróxidos de Fe e Al. 

Para Singer (1978), o processo mais importante no in-



i" 

temperî iiio de alcaii-olivina-ba'-ai i - ê • ; ;.i»rõj.ise. Nela o Si 

é mobilizado, sendo uma parte reme \^a . . outra reagrupada em 

minerais argilosos neoformados. :vst. o^o, o grau de silicifi-

cação serve como índice de inteinp». r .s-oc. ü Al é imóvel. A rela 

ção SiO2/Al20, diminu- de 7 na r J lu. a 2 o nas argilas do so

lo. De 50 a 90% dos alcalinos e . salino-te.r^sos são removidos, 

comparando-se a argila com a rocii.,. Obsrva-se uma diminuição 

não muitc grande de K devido a resistência do feldspato ã altera 

ção. A relação Fe-O./Al-O-, «2 grande, s~j>,rindo também um está

gio avançado de intemperismo, estando , - ̂ ila enriquecida em 

ferro. 

Gilkes, Scholz e Dimmock (1973) estudaram o intempe

rismo laterítico de granito da Austrália. No granito (microlina 

- granito porfirítico) o feldspato se altera até caulinita que 

por sua vez, próximo à superfície, se transforma em gibsita. Es; 

ta mesma seqüência foi observada independentemente por dois ou

tros pesquisadores (Bonifas (1969) e Harrison (1933) ). Goetita 

mostra uma distribuição similar à gibsita. Ilita e camadas mis

tas de argilo minerais provavelmente representam estágios inter

mediários do intemperismo das micas (biotita e muscovita) para 

caulinita. As concentrações de Si, Al, Fe e Ti no material in-

temperizado são similares às da rocha-mãe. As concentrações de 

Mg, Ca, Na e P são bem menores que as do material original. O 

intemperismo dos minerais que contém esses últimos elementos de

ve» ocorrer na íuípcrfícle do granito. 

Míilfl r| dlll (VMH) MO |>»'!ii(tl hi.il fill M«'hi |M«III,M >|t« tu» 

los derivadas de granitos de três regiões biocl. InuiHcnr; ü<> l.ri-

sil, encontraram basícmiumLi» a mttüina üuqiKMvc I i d»- .i 11 «M'.I<;.H>. Km 

http://hi.il
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São Paulo e Paraná, sob condições úmidas, o quartzo c a muscovi-

ta permanecem inalterados, enquanto que os feldspatos e a bioti-

ta se alteram substancialmente. 0 feldspato produziu caulinita 

e algumas vezes gibsita, e a biotita alterou-se em interestrati-

f içado mica-vermiculila, vormiculita e caulinita. No Rio C.r.mdi* 

so Sul, o feldspato gerou a caulinita e a biotita produziu in

terestratif içado de mica-vermiculita. Na fração argila a cauli

nita 6 sempre dominante, Ainda segundo os mesmos autores, o Si 

acumula-se superficialmente, o Na é mais lixiviado que o K e o 

Ca mais que o Mg. Essas mobilidades concordam com estudos onto 

rlores de Kromberg et ulJ.i U'J7')) . 

Também Bech Borras et alii (1982) encontraram caulini. 

ta derivada de feldspatos em solos originados de granitos da Es

panha e minerais interestratifiçados oriundos da transformação de 

ilita (originada da biotida) e da sericita (proveniente do pla-

gioclásio). 

Na Índia, observa-se que solos lateríticos podem se 

desenvolver tanto sobre granito (Fox, 1936) quanto sobre basalto 

(Dhareshwar, 1942). Os solos lateriticos são usualmente cinzen-

to-avermelhado (5 YR 5/1), normalmente contendo Al secundário , 

por vezes quartzo e caulinita e ainda pequenas quantidades de ba 

ses trocáveis. 

Kellog (1949) definiu latossolo (termo coletivo para 

os vários tipos de solos lateriticos) como solos zonais de re

giões tropicais e equator laia, dominado por b.ilxn relaç.io mol.ir 

Si02/óxidos hidratados na fração argila, poqurMwi n.ip.u- M.ide de 

troca de cations, escasso conteúdo de minerai;! pr hn.ir los <• <le so 
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lúveis e apresentando cor avermelhada. Os solos lateríticos 

são formações peculiares da índia e de países tropicais de cli

ma úmido como a maior parte do Brasil. 

Os processos de lixiviação responsáveis pela remoção 

de SiO_ na formação dos solos lateríticos, também removem gran

des quantidades de bases, sendo por isso, o resíduo rico em Fe 
é 

e Al e pobre em K e P (Raychandhyri, 1980 - 1981). 

Segundo Aubert e Pinta (1977), o estudo dos elementos 

-traço tem atraído a atenção de pesquisadores desde o início do 

século, intensificando-se a partir de 1945. De acordo com os 

mesmos autores, alguns elementos-traço, devido a natureza da 

rocha mãe e também em função das condições climáticas e de dre

nagem (fatores pedogenéticos), podem ser abundantes no solo. Em 

alguns casos, ocorre um enriquecimento tão grande em elementos-

traço que o solo, ou um determinado horizonte, transforma-se em 

verdadeiro minério, capaz de permitir a sua exploração indus

trial como ocorre por exemplo, com o Mn, o Ni e o Co. De outro 

lado também uma menor concentração pode ocorrer nos solos, sen

do este fato de importância no estudo da sua evolução. 

Swaine e Mitchell (1960) analisaram 100 perfis de so

los da Escócia derivados de diversos materiais-mãe, desde ro

chas ultrabásicas até rochas ácidas. Eles concluíram que, o 

conteúdo total de elementos-traço de qualquer solo está direta

mente relacionado com a natureza das rochas das quais se deriva 

ram. Deste modo, segundo estos dois autores, podc-sc usnr o co 

nhecimento da natureza geológica do material-mãe para estimar o 

conteúdo total dos elementos-traço nos SOIOÍ;, embora, outro:; fa 
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tores também sejam importantes. 

Também grandes variações dos teores desses elementos 

nos perfis não foram encontrados por aqueles pesquisadores, uma 

vez que a maior proporção desses elementos está ligada ã estru

tura cristalina de silica tos e aluminossilicatos que, intemperjl 

zados lentamente, fornecem quantidades limitadas de elementos-

traço, dificultando por isso a translocação pedológica. 

Segundo aqueles mesmos autores, os fatores pcdolóyi-

cos podem alterar o conteúdo extraivel desses elementos de duas 

maneiras: - através de translocação ou remoção; e por modifica

ções na sua forma de ocorrência (especiação). 

Já Oertel (1961), estudando perfis de solos de Quens-

lândia, Tasmania e Austrália, concluiu que a relação entre a 

concentração dos elementos-traço nos solos e nas rochas não é 

totalmente suficiente para permitir a predição da primeira a 

partir da segunda. Isto deve-se a grande importância dos fato

res pedogenéticos. No entanto, encontrou uma uoa relação en

tre o conteúdo dos elementos-traço nos solos e no horizonte C 

(material-mãe alterado). 

Pinta e Ollat (1961), estudando solos ferraiíticos e 

ferruginosos do Daomé, encontraram uma zona de acumulação de e-

lementos-traço associada a presença de argilas e de óxidos hi

dratados. Concluiram ainda que o exame do horizonte superfi

cial (como é usado para prospecção geoqulmica, pedológica e a-

gronômica) não dá informação suficiente do solo como um todo. 

Wright et alii (1955) encontram uma maior concontra-

ção dos elementos-traço no solo que no horizonte C, ao analisa-
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rem perfis de podzol do Canadá. 

Anderson (1979), após ter isolado a fração argila da 

parte inferior dos horizontes B de cinco solos dn Suécia, en

controu um grande enriquecimento de metais pesados nesta fra

ção entre 1,3 a 10 vezes, em relação às frações de areira fina 

e grossa, na seguinte seqüência: Cu > Ni > Zn - Cr > Co > Cu > 

Pb. 

Maqueda e seus colaboradores em vários trabalhos pu

blicados de 1974 a 1977, encontraram ora a existência de acumu

lação de elementos-traço no horizonte B, devido a lixiviaçao do 

horizonte A, ora uma distribuição homogênea em função dos tipos 

de solos estudados na Espanha, 

Matheis (1981), estudando solos derivados do pegmati-

tos da Nigéria, concluiu que estes refletem muito bem o poten

cial de uma rocha para estudos de exploração geoquímica. Segun

do ele, elementos como Co, Cu, Mn, Ni e Zn são retidos na cama

da de alteração durante a pedogenese, podendo ser utilizados pa 

ra a definição de áreas de prospecção mineral. 

Também, Zheng et alii (1983) om seus estudo:; de micro 

elementos em solos da China, concluiram que o seu conteúdo de

pende grandemente do tipo de solo e do material original. 

No Brasil poucos estudos de elementos-traço têm sido 

realizados em perfis de solo. Valadares e colaboradores em al

guns trabalhos (Valadares (1975) a e b e Purlani, Bataglia e 

Valadares (1977) ) estudaram a concentração e distribuição de 

Cu, Zn e Co em solos do Estado do São Paulo, concluindo que a 
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ocorrência desses elementos está condicionada principalmente ã 

natureza do material original, sendo que aqueles provenientes 

de rochas básicas são os mais ricos nesses elementos. 

Kromberg et alii (1979), estudando solos da Bahia, A-

mazonas e Goiás, concluiram que o grau de enriquecimento em ele 

mentos-traço está relacionado ao grau de intemperismo. Solos me 

nos intemperizados mostram maior enriquecimento em' elementos-

traço. Neste trabalho de Kromberg, os elementos-traço foram di_ 

vididos em várias categorias de concentração em relação ã abun

dância de cada elemento na crosta terrestre. Os solos da Ba

hia, onde predominam os minerais quartzo, caulinita e ilita, pos 

suem um número de elementos enriquecidos em comparação aos do A 

mazonas e do Goiás, onde prevalecem quartzo e caulinita e quar-

zt> e gibsita, respectivamente. 

Os mesmos autores encontram também uma relação entre 

elementos-traço e o tipo de argilo-mineral. Nos solos da Bahia 

e de Goiás não foi encontrada nenhuma grande variação na compo

sição mineralógica e na concentração destes elementos em função 

da profundidade, 

Sighinolfi et alii (1973) igualmente não observaram 

ganhos ou perdas significativas em solos derivados de intempe

rismo de granulitos da Bahia. 

Tomando por base a revisão bibliográfica acima expos

ta, este trabalho pretendeu atingir os seguintes objetivos: 

- estudar a distribuição dos elementos principais o do alguns o 

lementos-traço, ao longo dos perfis de solo, visando identifi 
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car possíveis horizontes de acumulação dos mesmos; 

- determinar o grau de intemperismos de solos derivados de dife 

rentes litologias; 

- comparar e relacionar os níveis de concentração dos vários e-

lementos nos solos com as rochas que lhes deram origem; 

- estabelecer correlações entre os teores dos vários elementos 

e as frações granulomitricas; < 

- avaliar a fertilidade desses solos para finalidade agrícola. 

Tais objetivos se justificam pela escasses de informa 

ções sobre elementos-traço em perfis de solo no Brasil, e pela 

potencialidade agrícola, do Estado de Santa Catarina. 

Este estudo teve início em um trabalho anterior realî  

zado por Santelli (1978), no qual foram caracterizadas quimica-

mente rochas alcalinas do mesmo Estado. 



CAPITULO II - A POSIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO NO CONTEXTO GEOGRÁFI

CO DO ESTADO 

Visando a facilitar a compreensão do leitor de como 

se apresentam os aspectos geográficos das diversas micro-regi-

ões estudadas, inserimos nesse capítulo uma rápida visão global 

de todo o Estado de Santa Catarina em suas diferentes feições 

físicas naturais. 

2.1. Posição Geográfica 

0 Estado de Santa Catarina tem o seu território com

preendido entre os paralelos de 25°, 27' 26'' e de 25°, 29'04'' 

de Latitude Sul e entre os meridianos de 48°, 21' Jy" e 53°, 

50' 15'' de Longitude Oeste de Greenwich. O Estado possui uma 

área de 94.798 Kma que corresponde a 11,48% da Região Sul e 

1,11% da área total do Brasil (I.B.G.E.,1958) 

As regiões estudadas foram divididas em três micro-re 

giões. A primeira, uma ocorrência alcalina localizada n nordcs 

te do Município de Lages, em torno das coordenadas 27° 47' Lat. 

S e 50° 13' Long. W; a segunda, uma micro-rcgião qraníticn na 

localidade denominada Subida, abrangida pelas coordenadas 27° 

47' Lat. S e 49° 30' Long. W; e a terceira, uma área constituí

da por basaltos a sudeste de Lages, nas proximidades das coorde 

nadas 27° 47' Lat. S e 50° 10' Long. W. 

A localização dessas três micro-regiões serão descri

tas com maiores detalhes no Capítulo III, item 3.1. 
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2.2. Geologia 

De um modo geral, pode-se distinguir no Estado de San 

ta Catarina quatro regiões geológicas distintas (IBGE, 1958): -

o embasamento cristalino; a faixa sedimentar ou do Gondwana; o 

planalto de lavas; e, as zonas de sedimentação recente (Fig.1). 

0 embasamento cristalino é constituído por formações 

com idades pré-cambrianas e neo-paleozóicas, representando 17,6% 

do Estado. Estende-se como uma cunha alongada, apontando para 

o Sul, desde os limites do Estado do Paraná até próximo à cida

de Criciúma, abrangendo formações Arqueana, Algonguianas (Série 

Brusque), e Cambriana (Série Itajai). 

Segundo o IBGE (1958), no embasamento cristalino pre

dominam as rochas mais antigas como: m granitos, granitos, gnais-

ses, granito-gnaisses, migmatitos, quartzitos, etc, o que foi 

confirmado posteriormente, através de datações utilizando-se o 

método do Rb/Sr (Brasil, 1974) . 

A faixa sedimentar ou do Gondwana é constituída de se 

dimenlos de idade caroonífera (Série Tubarão) e permiana (Se

rie Passa Dois), que ocupam 23,9% do Estado, 

É a norte do Estado que ela atinge sua extensão máxi

ma. Estreita-se na região de Anitápolis, abre-se novamente ao 

Sul, e desaparece sob a planície sedimentar costeira. 

Trata-se de uma formação de sedimentos glacials com 

roülo:» di' Vt-'Ji't.ul ü f c.uvão drpos I I ,ulos snbic <> (wiwp I •<tn ' l'<'«' 

dovonlano (CarbonTforo) , c fósseis (ivn.il.-ino) , <l."f •' pn-dnin I nfin 
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cia de folhelhos, filitos, vervltos, siltLtos, cravão, eoiKjlonie 

rados, calcário e arenitos. 

Na região de Lages, o planalto sedimentar está encra

vado no planalto de lavas basalticas, o que, devido a intrusão 

alcalina, afasta-o morfolõgica e estruturalmente do padrão da 

faixa sedimentar. Verdadeiramente, a área de Lages é limitada 

ao norte, oeste e sul pela escarpa de basalto e, a este pela 

serra Geral, que nesta região é formada apenas pelos sedimentos 

da série Passa Dois. 0 planalto tem uma altitude média de 350m, 

mergulhando suavemente para oeste, enquanto que a borda da sor-

ra Geral tem 950 m de altitude. Sobressaem dentro do planalto 

vários afloramentos de rochas intrusivas alcalinas. 

No entender de Amaral et alii (1966) e Melfi (1967) , 

as rochas alcalinas de Lages são cerca de 60 milhões de anos 

mais jovens do que o basalto, de modo que, não há uma relação 

genética entre as ocorrências dessas rochas e o vulcanismo ba-

sáltico. A ocorrência alcalina de Lages também, em idade, se

gundo Amaral et alii (1966) , representa geograficamente uma ex

ceção, já que as rochas alcalinas mais jovens se agrupam ao nor

te e ao leste do sul de São Paulo. 

A terceira região geológica - o planalto de lavas ocu 

pa 51,5% do Estado. Trata-se de uma espessa capa de lavas ba

salticas cobrindo o arenito Botucatu. A serra Geral delimita o 

planalto de lavas em cuja escarpa estão os pontos mais elevados 

do Estado, Ele mergulha para sudoeste em direção aos rios Uru

guai e Pelotas, que ocupam sua parte mais baixa. 



Arenitos eólicos de pequena espessura (Série Hotucatu) 

intercalados entre os derrames basálticos constituem a base do 

planalto. É um arenito de granulação média, localmente felds-

pática, de cor cinza, vermelha e creme; com estratificação cru

zada. 

Nas zonas de sedimentação recente, os sedimentos do 

Quaternário são limitados à faixa costeira onde chegam a cobrir 

áreas apreciáveis e nos vales de alguns rios mais caudalosos. 0 

cupam 7% da área total do Estado. São sedimentos arenosos in

tercalados com cascalho e argila, formando planícies e terraços. 

Constituem também depósitos arenosos de restingas, pântanos, a-

lagadiços, dunas e cordões litorâneas. 

As três micro-regiões estudadas encontram-se inser_i 

das nas regiões geológicas descritas para o Estado. 

2.3. Relevo 

Segundo a mesma esquematização das grandes províncias 

geológicas (vistas no item anterior), das quais derivam, são as 

seguintes as principais unidades morfológicas identificadas no 

Estado de Santa Catarina. 

Na região do escudo cristalino três unidades são dis

tintas (IBGE, 1958): - o Planalto Cristalino e a Serra do Mar ; 

as "serras" Cristalinas Litorâneas; e a Serra do Taboleiro. 

0 planalto Cristalino e a Serra do Mar, apesar de ocu 

par uma extensão reduzida do norte do Estado, na realidade é um 

prolongamento natural do Planalto de Curitiba. Possui aspecto 
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colinoso, oscilando por volta de 850 - 9-50 m. É uma superfície 

suavemente ondulada, surgindo, vez por outra pequenos morros 

ponteagudos que não ultrapassam a 1.050 m, sendo limitado a le£ 

te pela escarpa íngrime da Serra do Mar. 

As "Serras" Cristalinas Litorâneas, localizadas ao 

Sul do vale do Itapocu, apresentam um alinhamento mais ou menos 

paralelo, c disposição geral NE-SW, funcionando como interflú-

vios esculpidos na faixa granitizada. 

A Serra do Taòoleiro é constituída por uma vasta mas

sa granitóide, cuja a superfície se mantém regurlamente nivela

da entre 800 a 1000 m. Ao que tudo indica, trata-se de uma su

perfície de aplainamento pré-gondwânico, que surge na faixa da 

atlântica E-SE do Estado. 

Na província geológica "faixa sedimentar ou do 

Gondwana", localiza-se a chamada Zona de Desnudação Periférica, 

onde ocorre o contato do escudo cristalino com os sedimentos pa 

leozóicos da bacia do Paraná, e que engloba sub-unidades da Ua-

cia Superior do Itajai-açu; Trecho Central da Serra Geral; pia 

nalto de Lages; e, Planalto Meridional. 

O planalto de lavas, ou zona òasáltica, constitui a 

maior porção do planalto ocidental. Sua borda, a Serra Geral , 

é constituída pela escarpa de trapp nos trechos meridional e se 

tentrional, enquanto o trecho central se apresenta em forma de 

degraus da série Passa Dois. 

Na zona de sedimentação recente, a faixa litorânea sur 

ge como uma unidade definida, constituída por um complexo de for 
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mas produzidas pelo modelado continental e marinho. 

Geomorfologicamente, as três micro-regiõcs estudadas 

inserem-se neste contexto. 

2.4. Clima 

~ *• 
De conformidade com a classificação de Kqppen, o Esta 

do de Santa Catarina possui um tipo de clima Mesotermico com chu 

vas freqüentes durante todo o ano (Cf), com verões quentes no li. 

toral e na porção oeste (Cfa) e/ou verões brandos nas zonas mais 

elevadas do planalto (Cfb). 

A posição subtropical do Estado, conjugado à sua loca 

lização na região de contato permanente entre a massa de ar tro

pical e o ar polar, explicam o caráter ameno do clima, o rogimo 

de chuvas freqüentes, bem como a ocorrência de geadas e mesmo ne 

ve no inverno. Fatores locais (notadamente a altitude), embora 

interfiram no comportamento dos elementos climáticos, não modifi 

cam o caráter mesotermico. 

De um modo geral, as temperaturas médias anuais osci

lam de 19° - 20° C, na porção litorânea a 16° C no planalto, en

quanto as médias das máximas se distribuem entre 22° - 24° C, e 

a das mínimas entre 14° - 11o C, respectivamente. Os valores ab 

solutos máximos e mínimos (de maior efeito nos sistemas geo-eco-

lõgicos) chegam a alcançar a 39° - 40° C nas proximidades do oce 

ano e o oeste do Estado, porém não ultrapassando a 35° C nas 

porções mnis elevadas. Já as mínimas absolutas se distribuem cn 

tre 0o e 3o C positivos e 7o e 9o C negativos, respectivamen-
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te, explicando a freqüente ocorrência de geada e mesmo de neve 

no inverno, sobretudo no planalto. 

A pluviosidade tem sua gênese regulada pela circula

ção das massas de ar e os conseqüentes fenômenos frontológicos. 

Suas variações quantitativas podem ser explicadas pela presença 

do relevo e proximidade do oceano. 

Os valores médios anuais da precipitação são superio

res a 1.250 mm, alcançando, no NW do Estado, alturas superio

res a 2.000 mm anuais. 

Os máximos pluviométricos concentram-se no verão, quan 

do chovem de 30% a 35% do total anual, e os mínimos nos meses 

de inverno que concentram de 20% a 25% da precipitação do ano, 

o que confirma a regularidade de distribuição das chuvas. 

Digno de nota é a presença geadas nos meses de junho-

julho, provocadas pelo grande resfriamento do solo e, eventual

mente, a ocorrência de neve, quando o ar polar que se instala 

sobre o Estado encontra-se excepcionalmente resfriado. 

2.5. Vegetação 

Cinco tipos de formações vegetais são distintos no Es_ 

tado de Santa Catarina. 

a) Mata Tropical Atlântica - formação florestal lati-

foliada intimamente relacionada com os elevados indices pluvio

métricos da zona litorânea, recobrindo OH variados tipos? de so

lo do complexo cristalino e do queternário flúvio marinho. Es

tende-se em longa faixa meridiana pelas vertentes orientais do 
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maciço litorâneo, penetrando ainda para-o interior pelos vales 

úmidos, através dos rios da bacia do Itajaí-açu. 

Os indivíduos arbóreos predominantes, filiados a uma 

grande variedade de espécies, estão escalonados em andares, o 

que lhe empresta um caráter heterogêneo. Nos dias atuais devi

do a colonização, pouco resta do seu aspecto original, a não ser 

pequenas manchas que coroam as serras, nos divisores de água, em 

locais de difícil acesso. 

b) Mata Sub-Tropical - trata-se também de uma forma

ção florestal latifolinda, porém de extensão mn i s reduz id.i, que 

ocorre ao longo do rio Uruguai, penetrando também pelos vales 

encaixados do planalto basáltico de seus afluentes de oeste. 

Estruturalmente seus andares são mais altos, pela pre 

sença de árvores de grande porte, como a peroba, o pau d'alho e 

a figueira, surgindo também um elevado número de palmeiras. Es> 

ses indivíduos fornecera um elevado teor de matéria orgânica o 

de micronutrientes aos solos basálticos, tornando-os altamente 

propícios à agricultura. 

c) Mata das Araucárias - a de maior extensão e valor 

econômico. É de composição e estrutura variada. A associação 

mais comum é constituída de Araucária no andar superior, por 

volta dos 25 metros, seguindo-se as latifoliadas terminando num 

bosque. Face a extração econômica do pinho e de outras madei

ras de lei, o seu aspecto original encontra-se bastante modifi

cado. 



25 

c) Campos Limpos - com sua maior extensão ao redor de 

Lages, São Joaquim, Campos Novos e Curitibanos, onde predominam 

gramíneas com pequenas penetrações de pinheiros. Devido a gran 

de atividade pastoril e as queimadas, o seu aspecto primitivo en 

contra-se bem alterado. Os solos ali existentes são em geral 

pobres para fins agrícolas. 

d) Vegetação Litorânea - formas variadas de vegetais 

habitam as diversas estruturas geológicas do litoral. 
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CAPÍTULO III - PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Descrição das Areas Selecionadas e Amostragem 

Após o reconhecimento da área o estudo de vários per

fis no campo, foram selecionados três perfis de solos represen

tativos das micro-regiões. 
4 

0 perfil da região granítica foi obtido no Km 115 da 

BR 470, localidade denominada Subida, margem direita do rio Ita 

jaí-açu, tendo-se coletado os horizontes A-, A3, B.. , f̂ * , B22' 

B_-w B, »r, C. e Cj bem como a rocha fresca com sua camada do ai 

teração. Oito amostras auxiliares do horizonte A. foram coleta 

das num raio de aproximadamente 200 metros do perfil. 0 relevo 

local apresenta-se inclinado com o solo coberto por alguma vege 

tação intercalado com aforamentos de granito. 

0 perfil alcalino foi retirado no lado direito da es

trada Lages-lndios, a cerca de 10 Km de Lages, em um corte de 

estrada. Foram amostrados os horizontes A... e A.2 e a rocha-

mãe bem como três amostras auxiliares superficiais. O relevo 

local apresentava-se bastante inclinado com fragmentos da rocha 

aparecendo juntamente com a vegetação rasteira. 

Finalmente o perfil na região basáltica foi amostrado 

num ponto da margem direita da estrada Lages-São Joaquim,SC-56, 

a cerca de 17 Km de Lages. Coletaram-se os horizontes A., B-.., 

B 2 2 e C/R, parte da rocha-mãe e mais quatro amostras auxiliares 

do horizonte A1. 0 relevo apresentava-se pouco inclinado com 

vegetação rasteira cobrindo o solo, com ausência do afloramon-
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tos. 

A Fig. 1 mostra a localização das micro-regiões amos

tradas. 

Toda a amostragem foi realizada durante o mês de ju

lho de 1979. 

Após a coleta as amostras foram acondiciònadas em sa

cos de polietileno e rotuladas ao mesmo tempo que efetuou-se a 

sua descrição. 

O solo do perfil granítico possui as seguintes carac

terísticas: 

horizonte A.: espessura de 0 - 18 cm; pardo acinzenta 

do muito escuro 10 YR 3/2; composta blocos pequenos e granular 

média grande forte; 

horizonte A..; espessura 1 8 - 4 5 cm; matriz pardo 7,5 

YR 5/4 com acumulações distintas bruno escuro 7,5 YR 4/2 (20%); 

blocos pequenos e médios, moderado; 

horizonte B.: espessura 45 - 70 cm; pardo forte 7,5 

YR 5/6; blocos sub-angulares médios moderado, cerosidade fraca 

descontínua; 

horizonte B 2i
: espessura 70 - 106 cm; vermelho-amare-

lado 5 YR 4/6; composta blocos sub-angulares médios a gran

des e prismas pequenos forte; cerosidade comum moderada, peque

nas pontuações do material granítico em decomposição; 

horizonte B-_: espessura 106 - 164 cm; vermelho-amare 

lado 5 YR 5/6 prismática pequena média forte1, ceros Idade alum-, 

elnnle forte?, fragmenteis ele? grani Io * * ••> a I I ••! .ie;ã<>, |><>nc<>; 
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horizonte B_3: espessura 164 - 248 cm; vermelho-amare 

lado 5 YR 5/8 prismática média grande forte, cerosidade forte 

abundante 5 YR 4/6, fragmentos pequenos de granito alterado, pou 

co; 

horizonte B^» : espessura 248 - 277 cm; amarelo aver

melhado 5 YR 6/8 blocos médios moderado materiais graníticos em 

alteração, abundantes; , 

horizonte C. : espessura 277 - 357 cm; granito altera

do variegado 10 R 4/8; 10 YR 5/6; BG 7/1; 

horizonte C_: espessura acima de 357 cm; granito alte 

rado variegado 10 R 3/4; 10 YR 6/6: 10 YR 8/1, 7,5 YR ò/b. 

O solo do perfil alcalino, classificado como litosso-

lo possui as características abaixo: 

horizonte A11: espessura 0-15 cm; pardo acinzentado 

muito escuro; 10 YR 3/2; blocos pequenos a médios e granular f_i 

nas, moderada; 

horizonte A..-: espessura 15 - 4 0 cm; pardo escuro 7,5 

YR 4/2; blocos médios, moderado; acumulações 10 YR 3/2, poucas. 

O solo no perfil basáltico, classificado como bruno 

comporta as seguintes características: 

horizonte A1: espessura 0 - 2 7 cm; 7,5 YR 3/2; pardo 

escuro; granular pequena a média forte, forte; 

horizonte B21: espessura 27 - 60 cm; 5 YR 3/3, pardo 

avermelhado escuro; blocos sub angulares médios, forte; cerosi

dade comum moderada; 
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horizonte B 22
; espessura 60 - 92 cm; vermelho escuro 

2,5 YR 3/6; composta blocos sub-angulares, pequenos; prismas, pe 

quenos; cerosidade forte abundante 2,5 YR 3/4; 

horizonte C/R; abaixo de 92 cm; basalto em decomposi

ção; amarelado pardacento, 10 YR 6/6; penetrações do horizonte 

superior descontínuas. 

3.2. Preparação das Amostras para Análise 

Para a fase analítica, todas as amostras foram prepa

radas segundo as recomendações de Allen (1974) c Scott et alii 

(1971) . 

Os solos após secos em estufa, â temperaturas não su

periores à 40°C, foram destorroados com o auxílio de ura pilão 

de madeira em um recipiente de plástico. Em seguida foram pe

neirados através de nylon com malhas de 2 mm e quarteado manual 

monto. Todos ns partículas retidas na prnrira d»* '?. mm fnram 

desprezadas, sendo estas constituídas essencialmente de areia 

muito grossa. Finalmente, a amostra média obtida foi triturada 

em moinho de ágata (Retsch Spectro-Mill, tipo MS) até passar em 

peneira de nylon de 80 mesh (0,177 mm). 

As rochas-mâe foram quebradas com auxílio de um marte 

Io geológico de aço Stanley 252, até a obtenção de pedaços de a 

proximadamente 1 cm. Os fragmentos menores, que não entraram em 

contato direto com o martelo, foram transferidos para um gral 

de percussão, confeccionado com aço Villares VETD (equivalente 

ao SAE - W 2) e trituradas. Finalmente foram pulverizadas cm 
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moinho de ágata (Retsch Spectro-Mill, tipo MS) até a obtenção 

de um pó que passasse por uma peneira de nylon de 80 mesh. 

Após essas operações, as amostras foram novamente a-

condicionadas em sacos plásticos até o momento da análise. 

3.3. Determinação dos Componentes Principais 

Para a determinação dos elementos Al, Fe, Ca, Mg, Mn 

e Ti nos solos e rochas foi utilizado o método de determinação 

de componentes principais de silicatos por espectrofotometriade 

absorção atômica proposto por Kawakami e Curtius (1978). Básica 

mente, o método consiste na dissolução da amostra através de u-

ma fusão com uma mistura de Li~CO, + H,B03 1:1 (em peso), sen

do o produto desta operação dissolvido em HNO, diluído e poste

riormente adicionado um agente estabilizante (EDTA). Os deta

lhes do procedimento analítico utilizado são dados a seguir. 

Uma alíquota de 0,2000 g da amostra pulverizada foi 

pesada em cadinho de platina, adícionando-se 1 grama da mistura 

Li2C03 + H,B03. Após a homogeneização, a mistura foi colocada 

em mufla a 950° C por 15 minutos. Decorrido esse tempo, a mas

sa fundida foi retirada do forno, agitada e novamente colocada 

na mufla por mais 5 minutos. 0 cadinho já frio foi colocado no 

Interior de um bochor, ndlclonando-nr? 1 ml d<« UNO oonreni r.ulo 

e água destilada até quase a sua borda. A mistura foi agitada 

com magneto até dissolução total (aproximadamente 1 hora) . A 

solução foi tranrifor Id.i jmra um balão vol um»" i rico d»' 2r»() ml, .«.-

dicionados 25 ml de EDTA (ácido) 0,8% e o volume completado com 

água destilada. 



31 

Esta mesma solução foi usada para a determinação de 

Na e K por emissão de chama, enquanto que o Si foi determinado 

por diferença. 

Um resumo do procedimento analítico utilizado para a 

determinação de cada elemento pode ser visto na Tab. 1. As con

dições experimentais usadas para as determinações encontram-se 

na Tab. 2. Para todas as determinações foram usadcs os ospec-

trofotômetros de absorção atômica Varian AA-5 e AA-6. 

Os procedimentos utilizados foram testados através da 

determinação dos componentes principais em um solo padrão, o 

Soil-5 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e em 

um padrão geológico, o BCR-1 do USGS. Os valores encontrados e 

recomendados encontram-se na Tab. 3 

3.4. Determinação dos Elementos-traço 

Foram determinados os teores totais dos seguintes ele 

mentos-traço: Li (emissão atômica) ; Zn e Mo (absorção atômica 

com chama); Co, Cu e Ni (absorção atômica sem chama) e Ba, La 

e V (emissão atômica com fonte de plasma - I.C.P.). A escolha 

destes elementos teve como base o fato de serem considerados co 

mo micronuLrionLcu ou do importância gooquím \ca em função du:; 

rochas originais. 

Inicialmente, foram selecionados através da bibliogra 

fia, três procedimentos de dissolução para as amostras. Os mé

todos escolhidos foram os propostos por Kim et alii (1974) , 

Krishnamurty et alii (1976) e Ritter et alii (1978). 

0 método proposto por Kim e colaboradores utiliza uma 

mistura de HCIO4 e HF concentrados, onde toda a síli.cn 6 elimi

nada, sendo o resíduo final dissolvido em IK'1 1 M. ,7,1 Krir.hn,mnw-
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ty et alii extrai os elementos-traço com uma mistura de HNO, e 

H_0? à temperatura aproximadamente 100°C. Ritter et alii propu 

seram uma extração por digestão da amostra com uma mistura de 

HN03 e HC104. 

Estes métodos foram testados em laboratório com uma a 

mostra de solo aleatoriamente escolhida. Os resultados indica-

ram que o método proposto por Ritter solubiliza apenas parcial

mente a amostra, particularmente para os elementos Li, Cu e Ba. 

Um novo teste foi realizado com os dois outros méto

dos, agora utilizando-se o solo padrão, Soil-5 do IAEA, üs re

sultados deste experimento mostraram que em comparação com os 

valores certificados e recomendados pela IAEA, os valores obti

dos para Ba, Ni e Co pelo método de Krishnamurty eram sistemati. 

camente inferiores aqueles encontrados usando-se o método de 

Kim. Também, os resultados conseguidos pelo método de Kim não 

foram considerado» satisfatórios para os element os Ha, Cu e Ni. 

Foi então, proposta uma pequena modificação no método 

de Kim, tendo sido adotado para todas as determinações. 0 proce 

dimento analítico é descrito a seguir. 

Uma alíquota de 0,2500 grama da amostra pulverizada 

foi pesada em oecher de teflon e umedecida posteriormente com 

gotas de água. Foram adicionados 1 ml de HC10. 70% e 5 ml de 

HF 40% e a mistura evaporada em banhe de areia a 200°C até fuma 

ça.8 brancas (aproximadamente 2 horns) , Adicionáramos»- mais '/,'* 

ml de HF 40% e deixou-se evaporar à secura, o resíduo foi I i-

nalmenl (.- dissolvido a <|in-nt.<- coin '> ml »|e HNit. I M •• IIMHI.IK <in 

balão volumétrico a 25 ml com HN0, 1 M. 



33 

Os valores encontrados na análise do solo padrão , 

Soil-5 IAEA encontram-se na Tab. 4. Desses resultados, apenas 

a determinação de Ba foi considerada insatisfatória, sendo por 

isso determinado por outro procedimento. 

Os elementos Cu, Ni, Co, Zn e Li foram determinados , 

usando os espectrofotõmetros de absorção atômica Varian AA-6 e-

quipado com forno de grafite CRA-90 (Cu, Ni e Co) e o AA-5 (Zn 

e Li). As condições experimentais usadas para estas determina

ções encontram-se na Tab. 5. 

Nesta mesma dissolução foram determinados os elemen

tos Ba, La e V, usando-se o espectrofotõmetro de emissão atômi

ca 975 Plasm Atomcomp Jarrell-Ash de 23 canais com fonte gerado 

ra de RF tipo HFP 2.000 D. 

Para o molibdênio foi utilizado o método proposto por 

Kim et alü (1974) com o uso de apenas uma extração. 

lím todas as determinações, os padrões analíticos fo

ram preparados de acordo com as recomendações encontradas nos 

manuais dos aparelhos, para o estabelecimento das curva:; analí

ticas. 

A Tab. 6 mostra a faixa do desvio padrão relativo ob 

tida, tomando-se o menor e o maior desvio das determinações. Ca 

da elemento em cada amostra foi determinado pelo menos em duas 

alíquotas, sendo estas, no caso da técnica de absorção atômica, 

medidas pelo menos três vezes (no forno) e dez vezes (na chama). 

Para cada série de medidas instrumentais de cada alíquota foi 

calculado o desvio padrão relativo. 0 resultado final da deter 
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minação foi a média das duas alíquotas e o desvio padrão relat^ 

vo foi tomado como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados 

dos desvios obtidos em cada alíquota. 

Analisando-se a faixa de desvios para cada elemento , 

pode-se observar que para o Zn e o Li ela é pequena pois foi u-

sada a absorção e emissão atômica com chama. Para o Ni, o Co 
i 

e o Cu esta faixa é bom maior visto ter sido usada a atomizaçao 

em forno de grafite. A oscilação das medidas com forno é gran

de por envolver muitos fatores não reproduzíveis. Em muitos ca 

sos, apôs a preparação da curva analítica, a cubeta não estava 

mais em condições de ser utilizada para atomizar as amostras. 

No caso do Ba, La e V (técnica de emissão atômica com 

fonte de plasma) foram também relativamente elevadas. 

3.5. Determinação dos Elementos Extraíveis e Trocaveis 

Os conteúdos trocáveis dos elementos Al, Ca, Mg ex-

traíveis de Cu, Zn, K e P foram determinados de acordo com os 

métodos comumente empregados para avaliar a fertilidade do so

lo. 

0 Al foi determinado por titulometria com NaOH; o Ca, 

Mg, Cu e Zn por espectrofotometria do absorção atômica com cha

ma; o K por emissão de chama e o P por espectrofotometria de ab 

sorção molecular. 

0 procedimento analítico para cada determinação é des 

crito a seguir. 



Para o Al, 10 ml de solo seco ao ar foram transferi

dos para erlenmeyer de 125 ml. Adicionaram-se 100 ml de KC1 

1 N e agitou-se por 5 minutos e deixou-se em repouso por uma 

noite. Retirou-se uma alíquota de 25,00 ml do sobrenadante e 

transferiu-se para erlenmeyer de 50 ml, adicionaram-se 3 gotas 

de azul de bromotimol 0,1% e titulou-se com NaOH 0,025 N. 

Para o Ca e Mg, 10 ml de solo seco ao ar foram trans

feridos para um erlenmeyer de 125 ml. Adicionaram-se 100 ml de 

KCl 1 N, agitou-se por 5 minutos e deixou-se repousar por uma 

noi',e. Retiraram-se 2,00 ml do sobrenadante e transferiu-se pa 

ra balão volumétrico de 100 ml e diluiu-se com água. Alíquotas 

de 5,00 ml desta diluição foram misturadas com 1 ml de agente 

libertador (18.000 ppm de La em EDTA 0,06 M) e levadas ao espec 

trofotômetro. 

Para o Cu e Zn, 10 ml do solo seco ao ar foram trans

feridos para erlenmeyer de 125 ml e adicionado 50 ml de HCl 0,1 

M seguida de agitação por 1 hora. O líquido sobrenadante foi 

diretamente aspirado no espectrofotômetro de absorção atômica. 

Para a determinação do K, 10 ml do solo seco ao ar 

foram transferidos para um erlenmeyer de 125 ml e adicionados 

100 ml de uma solução contendo H2S04 0,025 N e HCl 0,05 N. Agi. 

tou-se durante 5 minutos e deixou-se repousar por uma noite. 0 

sobrenadante foi então levado diretamente ao aparelho. 

Para a determinação do P, 10 ml de solo seco ao ar fo 

ram misturados com 100 ml de solução de H2S04 0,025 N e HCl 

0,05 N, agitou-se por 5 minutos e deixou-se repousar por uma 
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noite. Alíquotas de 5,00 ml do sobrenadante foram misturados 

com 10 ml de solução sulfo-molíbdica (0,6 grama de Bi02C02 

45 ml de H2SO. cone + 6 gramas de (NH4)6Mo7024.4 H20 e dissol. 

vidos a 1 litro de solução) e 2 gotas de solução de ácido ascór 

bico 20%. Esperou-se 30 minutos e levou-se ao espectrofotômetro 

para as medidas. 

As condições experimentais para estas determinações en 

contram-se na Tab. 7. 

3.6. Determinações Granulométricas 

As determinações granulométricas nas amostras de solo 

foram efetuadas dispersando-se a argila com solução de hidróxi

do de sódio, após separação das frações areia grossa e areia fi. 

na, por tamisagem. Utilizou-se o hidrometro de Bouyoacos para 

a determinação da fração argila. 

Uma alíquota das amostras de solo pesando 25 ou 50 

gramas (dependendo das características do mesmo) foram transfe

ridas para erlenmeyer de 250 ml, adicionaram-se 10 ml de NaOH 

6% (para dispersar as argilas); 100 ml de água destilada e algu 

mas pérolas de vidro. Deixou-se repousar por uma noite, e no 

dia seguinte, agitou-se por 90 minutos. Transferiu-se este con 

teúdo para uma proveta de 1 litro passando por peneiras n?s 10, 

70 e 270, lavando-se os resíduos com jatos de água destilada . 

Os resíduos das peneiras foram secos em estufa. O volume da 

suspensão foi completado a 1 litro» agitado durnntr 1 minuto ^ 

deixado repousar por 90 minutos. Recolheu-se 200 ml do sobrena 

dante, adicionou-se gotas de fenolftaleína c modiu-Rc a donsida 

de com o hidrometro de Bouyoucor,. 
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As percentagens das areias grossa e fina foram calcu

ladas por suas massas. O teor de argila determinado por dife

rença de leituras de densidade entre a prova em branco e o pro

cedimento acima, e a fração silte pela diferença. 

3.7. Determinação da Mineralogia das Argilas 

A preparação das amostras de argila para a análise por 

difraçao de raio X foi seguida de acordo com o método proposto 

pela Petrobrãs (1968). 

Amostras de 20 a 30 g de solo foram misturadas com 60 

a 100 gramas de água destilada, e a mistura agitada conveniente 

mente. Â suspensão foi adicionado HCl 1:5 controlando-se o pH 

(para eliminação do carbonato). A seguir, colocou-se ácido oxá 

lico 1 N na proporção de 10% do volume da suspensão, e levou-se 

em banho maria até mudança de cor, de amarelo ou vermelho, para 

cinza ou esverdeado. A finalidade deste tratamento foi a elimi. 

nação de Fe III. Para a destruição da matéria orgânica foi ad_i 

cionado H20- 20 volumes na proporção de 20% do volume da suspen 

são, e aqueceu-se em banho maria a 70°C. Após estes tratamen

tos, o resíduo foi lavado por centrifugação com água destilada 

por quatro vezes. Finalmente, resuspendeu-se o resíduo, e a-

pós o repouso de 1 hora retirou-se 1 ml do sobrenadante para a 

preparação da lâmina. 

Para as analises por difratometria de raio X foi usa

da apenas uma preparação., secando-se a amostra a 60°C 

O equipamento utilizado foi o difratômetro de raio X 
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Phillips do Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia 

da PUC/RJ. As condições experimentais utilizadas foram: tubo 

de cobre, 40 kV, 15 mA, 400 cps, 1200 mm/h e 2o/min. 

3.8. Outras Determinações 

Foram determinados ainda, nos solos, o pH, o carbono 

orgânico (matéria orgânica) e o nitrogênio total. 

O pH foi determinado em uma suspensão de solo: água 

destilada na proporção de 1;2,5. 

O carbono orgânico foi determinado usando-se o método 

titulométrico do dicromato de potássio. 

0 nitrogênio total foi dosado empregando-se o método 

do clássico do micro~Kjeldahl. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

4.1. Granulonetria 

Nas l-'Uji». 2 e J poete ser vlsla .» d istrilm î .u> d.is v.i -

rias frações granulométricas para os perfis granftico e basálti 

co. 

< 

Para esses perfis, observa-se uma maior concentração 

de argilas nos horizontes B. O silte está concentrado nos horjl 

zontes C do perfil granítico, e no A do perfil basáltico. 

Para o perfil alcalino as frações não variam signifi

cativamente embora o maior teor seja o de argila. 

A textura para os horizontes do perfil granítico va

ria de barro argiloso e barro siltítico-argiloso, passando pelo 

argiloso. No perfil basáltico, passa de barro a argila, e des

ta a barro-argilo-arenoso. Para o alcalino ela é argilosa. 

Os diagramas texturais triangulares que evidenciam a 

seqüência encontram-se nas Figs. 4, 5 e 6. 

4.2. Mineralogia das Argilas 

A determinação da mineralogia da fração argila nos so 

los estudados levou aos seguintes resultados: 

No perfil granítico os horizontes A , A3, B., B2i'
B22' 

C. e Cy apresentam a caulinita como argilo mineral principal. No 

horizonte A3 foi identificada uma mistura de argilo minerais in 

terestratifiçados, provavelmente constituída de ilita + caul ini 
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ta. Os horizontes B-.. e B2- também apresentaram quartzo. Já os 

horizontes B_3 e B3/_ contém amorfos (argila não cristalizada) . 

No perfil basáltico a caulinita ocorre sozinha no ho

rizonte A1, sendo que nos horizontes B21, B_2 o C surye amor

fos. 

Já para o perfil alcalino a caulinita aparece no A.. 

em pequena quantidade e no horizonte A-- ocorre amorfos. 

Nas Figs. 7 a 10 são mostrados os difratogramas de 

raio X dos horizontes A,, B-., B_3 e C. do perfil qranítico. 

4.3. Constituintes Principais 

Os resultados obtidos, nas determinações dos componen 

tes principais, nos perfis e amostras superficiais estudados, po_ 

dero ser visualizados pelas Tabs. 8, 9 e 10. Os conteúdos extra 

Iveis e os trocáveis de alguns elementos constam das Tabs. 11, 

12 e 13. 

A distribuição do teor dos constituintes principais , 

com a profundidade dos perfis graniticos e basálticos, pode ser 

vista nas Figs. 11 e 12, 

Para o perfil granítico, o teor de SiO- tende a dimi

nuir nos primeiros 100 cm (horizonte A. até o B_ ), estabilizan 

do-se com o aumento da profundidade. O teor de Al203 mostra 

tendência inversa em relação a Si02. Já o teor de Fe~03 tende 

a aumentar (do k. até o B 2 3 ) , diminuindo no
 B 3 / C

e c* e voltando 

a crescer no C2. 0 Ti02 tende inicialmente a crescer (A. até 

B 1), diminuindo no B21, mantendo-se estável até o C., voltando 
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a crescer no C~. 0 comportamento do titânio é semelhante ao 

do ferro do horizonte B29 até C-. A diferença nos horizontes su 

perficiais deve-se, provavelmente ã re-mobilização do titânio e 

sua posterior precipitação na superfície, o Na_0 tende a cres

cer ligeiramente com a profundidade. Os teores de MgO e K_0 o£ 

cilam bastante em função da profundidade. O teor de CnO dimi

nui do A- para o A3, estabilizando-se com a profundidade, vol

tando a crescer nos horizontes C. e C.. Já o teor de MnO se 

mantém constante nos horizontes A-, A, e B diminuindo no B, e 

B22' retomando ao mesmo valor inicial nos horizontes B?~ e 

B3/C n°vaniente crescendo no C. e C-, Pode-se verificar uma 

maior mobilidade do manganês em relação ao ferro o que ó devido 

provavelmente â sua oxidação superficial pelo oxigênio atmosfé -

rico. 

O Al encontra-se acumulado preferencialmente nos hori. 

zontes B do perfil granitico, o .ciesmo ocorrendo com o Fe, embo

ra em menor escala. Nota-se uma ligeira acumulação de K e de 

Na no horizonte C.. . Para o Ca, o horizonte de maior concentra 

ção é o A.. 

Cálculos isoalumínicos (Krauskopf, 1972) mostraram,ao 

longo do perfil granitico, perdas de Sio, de até 50% nos hori

zontes B, e ganhos de Fe203 em até 70% no horizonte A.. As por 

das de Na?0, Î O e CaO foram sempre superiores a 90%. As per

das totais de material dos solos nos horizontes B foram, em mé

dia, iguais a 46%. 

Pode-se observar aind,a, nos solos de origem granitica, 

correlações estatisticamente significativas rntro os contoúdos 



de Al-03 e Fe_03 (r perfil = 0,700; r perfil + auxiliares =0,886); 

entre Si02 e A1_03 (r perfil = -0,984; r perfil + auxiliares = 

= -0,994); entre Si02 e F203 (r perfil = -0,813; r perfil + au

xiliares = -0,929) e entre A1203 e Ti02 (r perfil = -0,656) . 

Para o perfil basáltico, os teores de Al e Fe tendem 

a aumentar com a profundidade e, os de Si e Ti a diminuir. Os 

teores de Na e K também diminuem com a profundidade sendo que, 

a queda significativa se dá no horizonte A para o B. Os teores 

de Mg e Ca também diminuem ao longo do perfil, com tendência a 

aumento no horizonte C, O teor de Mn também tendo a diminuir 

com a profundidade, Todas as bases mostraram-se mais concentra 

das no horizonte superficial, o que também ocorreu com o manga

nês. 

Apenas duas correlações mostraram-se estaticamente sig_ 

nificativas no perfil basáltico: SiO~ e A1203 (r perfil= -0,992; 

r perfil + auxiliares = -0,994) e K20 e Na20 (r perfil = 0,876; 

r perfil + auxiliares = 0,846), 

Cálculos isoalumínicos mostraram uma perda de Si de 

até 50% (horizonte C D), pequenas perdas de Fe nos horizontes B 

(11%) e C (24%) e ganhos significativos de Ti no horizonte A 

(233%), nos solos do perfil basáltico. As perdas de Na, K, Ca 

e Mg foram sempre, maiores que 90%, chegando por vezes, à 99%. A 

perda total de solo atingiu 46% no horizonte C_. 

Em relação aos solos alcalinos, observou-se um enri

quecimento em Al, com ligeira tendência ao aumento da concentra 

ção com a profundidade. Isso, consequentemente, acarretou uma 
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diminuição de Si. Notou-se uma maior concentração em Na e K 

na rocha em relação aos solos, comprovando as altas mobilidades 

destes elementos. Para o Ca, observou-se um empobrecimento nos 

solos com diminuição do seu teor com a profundidade. O Mg mos

trou-se nitidamente acumulado nos solos, sendo que, sua concen

tração diminui da superfície até a rocha-mãe. 

A rocha alcalina estudada possui um excesso de Al 

(11,25%). Esse teor é superior à média (8,87%) encontrada para 

várias rochas alcalinas de diversas localidades (Sdrensen,1974). 

Tal fato se confirma ainda, comparando-se o teor de Si encontra 

do (27,57%) com a média nas rochas alcalinas (28,63%) e com o 

teor de Fe achado (1,70%) comparativamente â média (3 63%). 

Com relação às médias gerais (Wedepohl, 1971) o grani. 

to analisado tem uma composição muito próxima, enquanto o basal. 

to estudado apresentou maior teor de SiO~ (58,91% contra uma mé 

dia de 48,4%) e menor concentração de Tio» (0,52% contra 2,4%), 

e também menor conteúdo de MgO (3,63% contra 7,5%). 

Tendo em vista os teores de Fe e Ti encontrados para 

o basalto e para o traquito analisado, pode-se afirmar que, ape_ 

sar da proximidade das alcalinas com o basalto, não há nenhuma 

influência desse magma sobre as rochas alcalinas. 

De acordo com o diagrama construído a partir das ra

zões molares: CaO T Na20 + K2Q/A1203 + CaO + Na-0 + K20 (que re

flete a meteorização dos feldspatos) e Si02 + CaO + Na20 T K20/ 

/AljO, + Si02 + CaO + Na-O + K20 (acumulação dos óxidos de a-

lumínio ou sílicio) para os perfis granítico e basáltico, nos 

moldes propostos por Kronberg e Nesbitt (1981), para quantifi-
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car o intemperismo (Fig. 13), podemos observar que houve uma rã 

pida remoção das bases solúveis (Na, Mg, Ca e K), fato ocoirido 

mesmo na superfície de alteração do granito e basalto (camada 

de alteração), levando a um enriquecimento progressivo em Al 

(caulinita) nos horizontes B (constatado por análises químicas 

e mineralógicas) embora, quantidades relativamente grandes de 

quartzo tenham se acumulado. Paio caminho seguido pelo intempe 

rismo, pode-se dizer que houve uma acumulação de quartzo nos no 

rizontes superficiais, por processos de lavaqem de argilas (trans 

lação vertical), o que é também constatado pelos teores de areia, 

ao redor de 30%, nesses horizontes. 

Considerando os coeficientes de variação para os teo 

res dos elementos principais das amostras superficiais (Tab.14) 

da região granitica e basáltica, de conformidade com Kurashima 

et alii (1981), pode-se observar que: na granitica o Mg e o Na 

são mais móveis que o Ca e o K. Para a basáltica a mobilidade 

das bases é um pouco diferente, mostrando o Na o o K maior mobj. 

1idade que o Ca e o Mg. 

Isto sugere seqüências de mobilidades relativas das 

bases nas duas regiões; - granitica, MgO > Na?0 > K-0 - CaO e 

na basáltica Na20 > K20 > CaO > MgO. A grande diferença está 

na mobilidade do Mg o que pode ser explicado pela concentração 

muito baixa de MgO no granito, sendo logo solubilizado nas á-

guas de percolação. 

Essas amostras superficiais revelaram também conteú

dos normais em A1~0,, Fe^O, e Si09. Pelos coeficientes de va-



riação pode-se observar que o Al e o Fe-são imóveis na região 

basáltica, sendo pouco móveis na região granítica, o que pode 

ser explicado facilmente pelo pH desses solos (4,7 em média na 

granítica contra 5,8 na basáltica) . 

Já os teores de SiOj nessas amostras são mais eleva

dos em relação âs rochas (80,60% contra 73,56% na granítica e 

70,84% contra 58,91% na basáltica) o que pode ser explicado pe

la acumulação de quartzo nos horizontes superficiais. 

As relações entre os teores dos elementos principais 

nas amostras superficiais e o de argila podem ser vistas na Tab. 

15. Os elementos Si, Al, Fe e Mg mostram-se correlacionados 

significativamente na região granítica. Na região basáltica ne 

nhuma correlação significativa foi observada. 

A alta correlação negativa Si02/argila (r = -0,957 ) 

associada à perda de até 50% de SiO, nos horizontes B, e a per

da das bases em mais de 90% no perfil granxtico, indicam uma a_l 

ta dessilicificação e desalcalinização ainda maior, levando na 

pedogônese a monossiali tização com formação de cauliniUi, f\ito 

comprovado pela análise por difratometria de raio X. 

As correlações de Al e Fe com argila (r = 0,945 e 0,863 

respectivamente) na região granítica, indicam acumulação do Al 

e do Fe nos processos pedogeoquímicos, 

Uma tentativa de explicar a correlação MgO / argila 

(r = 0,812) é supor uma possível ocorrência de pequenas quanti

dades de montmorilonita ou clorita, que são argilas que podem 

conter magnésio, sendo que a formação dessa argila ocorre em 



maior pK (os solos superficiais possuem pH mais alto que os de 

horizontes mais profundos), pois necessitam de mais Si e menos 

Al (Krauskopf, 1972). Sabe-se, contudo, que a presença de clo-

rita misturada a outros argilo minerais ê de difícil identifica 

ção (Krauskopf, 1972), não tendo sido encontrada nas amostras eŝ  

tudadas. 

Com relação aos conteúdos extraíveis e trocáveis dos 

elementos principais determinados (Tabs. 11, 12 e 13), observa-

-se que: 

- 0 perfil da região yranítica possui conteúdo médio 

de Al trocavel elevado (289 ppm), ao passo que nos horizontes 

superficiais esse teor médio é de 84 ppm. Este último valor a--

inda é considerado alto, já que os latossolos são geralmente po 

bres nesse elemento (Malavolta, 1974). 0 Ca e o Mg trocavel e 

o K extraível estão acumulados nos horizontes A. em comparação 

aos outros horizontes do perfil grani tico. De acordo com a fa.i 

xa ideal para a agricultura para esses elementos nos solos (Tab. 

16), pode-se dizer que apenas o Al está em excesso. Os outros 

estão cm concentrações adequadas. 

Na região basaltica, o Mg, o Ca e o K, estão acumula

dos nos horizontes A., em relação aos outros horizontes do per

fil, ocorrendo com o Al o inverso. 0 Mg, o Ca e o K mostram te 

ores mais elevados que aqueles da faixa ideal, 

Na região alcalina o mesmo fato ocorre, porém, os teo 

res de Ca e Mg estão deficientes, o de K normal, e o de Al ex

cessivo (Tab. 16). 
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Os excessos de Al nas regiões granítica e alcalina é 

facilmente explicado pelo menor pH desses solos. 

Foi encontrada correlação significativa entre o teor 

de Al trocável e o conteúdo de argilns (r - 0,730), cm todas as 

amostras da região granítica, o que revela, que o conteúdo tro

cável está lLyado também ao teor total de Al nos solos. 

0 conteúdo de Ca trocável e os teores de CaO nos so 

los dos perfis granítico e basaltico estão correlacionados posi_ 

tivamente (r = 0,907 e 0,992 respectivamente) e mesmo, conside

rando esses doJs perfis juntos, a correlação se mantêm (0,989). 

Isto comprova que a quantidade trocável relaciona-se com a to

tal, ou seja, a especiação de Ca nessas duas regiões deve ser 

a mesma. 

Nos solos da. região basáltica foi encontrada correla

ção significativa entre o conteúdo de K extraível e o teor de 

K20 (r = 0,828) . 

4.4. Elementos-traço 

Os resultados encontrados para a determinação dos te

ores totais dos elementos-traço nos solos e rochas encontram-se 

nas Tabs. 17, 18 e 19. Para os teores dos elementos-traço ex~ 

traiveis os resultados acham-se nas Tabs. 11, 12 e 13. 

A distribuição da concentração destes elementos com a 

profundidade dos perfis granítico e basaltico pode ser visuali. 

zada pelas Figs. 14 e 15. 
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4.4.1. Bário 

A geoquimica do Ba está associada a presença de K nos 
o 

solos e rochas. Devido ao seu alto raio ionico (1,35 A), o Ba 
o 

pode substituir o K (1,33 A) em seus minerais, principalmente 

na biotita e no feldspato potássio (Mason, 1971). 

Segundo Rosier e Lange (1972), rochas bááicas, como o 

basalto, são em geral mais pobres (330 ppm) do que rochas mais 

ácidas como o granito (1.600 ppm). 

Em solos de conformidade com Swaine (1955), a faixa 

de concentração é da ordem de 100 - 3.000 ppm. Para solos tro

picais os limites superiores situam-se entre 2.000 - 3.000 ppm, 

e os inferiores entre 9 - 1 0 ppm (Aubert e Pinta, 19 77) . 

A concentração de Ba nos solos depende do conteúdo o-

riginal da rocha-mãe. Também fatores climáticos como; chuva e 

temperatura bem como a lixiviação são importantes (Aubert c 

Pinta, 1977). 

A distribuição entre os diferentes horizontes depen

de do tipo de solo. Para regiões tropicais tem-se notado um en 

riquecimento nos horizontes superficiais. Isto deve-se a inso-

lubilidade do BaS04. 

Nos solos estudados foram encontradas correlações sig 

nificativas entre os teores de Ba e a fração silte, nos perfis 

granítico (r = 0,502) e basáltico (r = 0,784), mostrando a pro

vável acumulação de Ba na biotita e no feldspato potássico mine 

rais mais tardiamente intemperizados. A substituição <\r K por 
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Ba é claramente observada, visto que o coeficiente de correla

ção K20 solo/K-O rocha e o Ba solo/Ba rocha é igual a 0,709 pa

ra os dados obtidos nos perfis granitico e basaltico. 

Para o perfil alcalino, as concentrações de Ba nos so 

los, em relação a rocha mãe, é maior, não se observando correia 

ção com o potássio. 

4.4.2. Cobalto 

A geoquímica do íon Co está bastante relacionada a 

presença do íon Fe +, por causa da similaridade de seus raios î  
o o 

onicos (0,72 A e 0,74 A respectivamente) . Portanto, o Co deve 

estar camuflado nos minerais ferrosos. Deste modo, o Co é en

contrado em todas as rochas da crosta, em conteúdos variáveis . 

Segundo Aubert e Pinta (1977), basaltos e sienitos possuem de 

30 - 45 ppm e granitos de 5 - 10 ppm em média, sendo o conteúdo 

médio na litosfera igual a 30 ppm (Turekian e Wedepohl, 1961). 

Já para solos, o conteúdo é muito variável, com mé

dias entre 10-15 ppm, podendo atingir a 300 ppm ou mais deperi 

dendo da rocha-mãe (Aubert e Pinta, 1977). 

No perfil granítico estudado observou-se um acréscimo 

do conteúdo de Co nos horizontes B. Em relação ao granito (1,4 

ppm) o teor médio nos solos (2,9 ppm) é apenas ligeiramente maior. 

A correlação entre Co e a argila foi significativa na 

região granítica (r perfil = 0,879; r perfil + auxiliares 

0,604) , não :ie encontrando nenhuma correlação com on teorett tie 

Mn, Mq ou Fe conforme derserito nrt 1 I lend um (I.IM'|MT, r>70;Aubn i 



e Pinta, 1977; Mason, 1971), 

0 baixo conteúdo em cobalto total pode ser devido ã 

lixiviaçao, favorecida em pH ácido (4,0 a 4,6) para as amostras 

analisadas na região qranítica. 

No perfil basáltico, as concentrações são mais eleva

das (35 ppm em média) que no granítico, embora, comtrelação ã ro 

cha-mãe (27 ppm), os horizontes superficiais apresentam-se empo

brecidos (15 ppm). Apenas o horizonte CD apresentou-se anormal-

mente concentrado (94 ppm), Nenhuma correlação significativa foi 

encontrada. 

No perfil alcalino» os teores de Co são normais. 

4,4.3. Cobre 

A concentração média de Cu na litosfera é da ordem de 

100 ppm (Aubert e Pinta, 1977). Nos granitos o teor médio está 

entre 10-20 ppm e nos basaltos entre 100 - 200 ppm. Os solos 

tropicais são normalmente os mais ricos em cobre 200 - 250 ppm 

(Aubert e Pinta, 1977), Segundo esses é a rocha-mãe o principal 

fator responsável pelo conteúdo de Cu nos solos. 

0 granito analisado mostrou-se pobre (1,1 ppm), em re 

lação a média, Os horizontes deste perfil'encontram-se signifi

cativamente mais concentrados (7,9 ppm em média), com tendência 

a acumulação no horizonte B 2 2 (16 ppm), A correlação esperada 

entre o Cu e o Fe não ocorreu. 

No perfil basáltico, o horizonte CR mostrou-se mais 



51 

enriquecido (290 ppm). A camada de alteração do basalto apre

sentou-se com maior concentração ainda (4 51 ppm). 

No perfil alcalino ocorreu um decréscimo na concentra 

ção com a profundidade. Também, os teores nos horizontes super 

ficiais (7,9 ppm em média) são bem superiores ao da rocha-mãe 

(0,24 ppm). 

Para o Cu extraível, considerando-se os três perfis , 

existe uma correlação positiva (r = 0,860) entre os teores de 

Cu extraível e o total. A quantidade extraível é de aproximada 

mente 2% do teor total. A maior concentração de Cu extraível no 

perfil basaltico deve-se a maior concentração na rocha-mãe ( 57 

ppm) e ao pH pouco ácido, responsável por sua fixação. 

4.4,4. Lantânio 

O La, bem como outros elementos das terras raras, a-
o 

presenta carga e raio ionico (r = 1,15 A) relativamente grandes, 

tendo, por isso, pequena tendência a substituir elementos maio 

res. Deste modo, formam sempre minerais individuais, mostrando 

apenas uma possível, porém pequena substituição do Ca nos mine

rais hcrnblenda e apatita. 

O conteúdo de La nas rochas básicas é menor (15 ppm) 

que nas rochas ácidas (60 ppm) segundo Rosier e Lange (1972). 

No perfil granítico estudado, mostrou-se concentrado 

nos horizontes C. (262 ppm) «í C~ (163 ppm) . Nenhuma correlação 

com o teor de Ca foi e- contrada. Correlação significativa ( r 

perfil = 0,899; r perfil + auxiliares --= 0,737) foi encontrada 



entre os teores de La e Ba na grani tica,_ o que pode mostrar a 

substituição de K pelo La. 

Já no perfil basãltico, nenhuma correlação foi encon

trada, já que, provavelmente, o La encontra-se em mineral isola 

do. 

4.4.5. Litio 

+ - o , 

0 ion Li com raio ionico 0,60 A e muito pequeno para 

acompanhar o Na e o K, ions quimicamente semelhantes ao Li+ . 

Com base no tamanho iõnico, o íon Li+ pode seguir o ion Mg 7 sen 
do admitido nos seus minerais. 

0 conteúdo médio de Li na litosfera é de ordem de 32 

ppm. Para rochas básicas a média é de 17 ppm e para ácidas é 

de 40 ppm (Rosier e Lange, 1972) . 

Dados da literatura (Aubert e Pinta, 1977) informam 

que solos derivados de basalto, na Polinésia, tem conteúdos de 

Li de 3 - 30 ppm. 

Segundo Swaine (1955) o teor médio de Li nos solos si_ 

tua-se entre 5 - 200 ppm. 

0 basalto e o granito estudados contém o mesmo teor 

(12 e 13 ppm respectivamente), enquanto que o traquito apresen_ 

tou 20 ppm. 

Nos perfis a^lcaüno e basáltico os solos mostraram u-

ma maior concentração em relação as rochas (4 6 ppm contru 20 

ppm e 23 ppm contra 12 ppm respectivnmontr) rnquniUo qur, no 



perfil granítico a variação foi menor (17 ppir. contra 13 ppm). 

Nenhuma correlação significativa foi obtida entre o 

teor de Li e os dos outros elementos estudados. 

4.4,6. Moübdênio 

O Mo é encontrado na maioria das rochas em baixas con 

centrações. Os teores médios em basaltos e granitos são de 1,5 

e 1 ppm respectivamente e na litosfera. esse teor é de 1,1 ppm 

(Rosier e Lanqe, 1972). 

Em solos, os teores médios também são baixos (1 - 2ppm) 

podendo atingir 17 ppm (Aubert e Pinta, 1977). O conteúdo nos 

solos é em geral mais alto que nas rochas, 3 ppm contra 1,1 ppm 

(Rosier e Lange, 1972). 

De um modo qeral, o horizonte superior é responsável 

pela acumulação de Mo visto ser o mesmo fixado pela matéria or

gânica. Também os horizontes B são responsáveis pela sua acumu 

lação, pois o A1203 e o Fe2Q3 igualmente tendem a fixá-lo. A 

textura dos solos é importante na sua distribuição, seguindo a 

argila. 

Os perfis granítico e alcalino estudados mostraram-se 

bastante homogêneos, embora com teores distintos; o primeiro , 

com teor médio de 3,9 ppm está acima da média, enquanto o segun 

do, com teor médio de 0,9 ppm está quase deficiente. 

O perfil basáltico apresenta valores alternados ao 

longo do perfil. 



A distribuição de Mo no perfil granítico mostra clara 

mente um enriquecimento nos horizontes B (4,5 ppm em média), en 

quanto que cálculos isoalumínicos revelam que o seu conteúdo é 

governado pela presença de A1.03 + Fe_03 (r perfil = 0,800). Nos 

horizontes superficiais a matéria orgânica passa a ser a respon 

sável pela sua distribuição isoalumínica (r = 0,880). 

Também, é possível observar um maior conteúdo médio 

de No em função do pH mais ácido e maior teor de argila. 

4.4,7. Níquel 

A maioria das rochas da crosta da terra contém Ni em 

quantidades que dependem do tipo de rocha. Segundo Rosier e 

Lange (1972), rochas basálticas possuem geralmente em média ruis 

Ni (130 ppm) que rochas graníticas (8 ppm) . 

Em solos de acordo com Aubert e Pinta (1977), pode va 

riar desde traços até 5.000 ppm o para solos de regiões tropi

cais a influência dos teores das rochas-mãe é marcante. 

Em geral a distribuição de Ni segue a matéria orqâni-

ca e por isso sua acumulação se dá nos horizontes superiores 

(Leeper, 1970). 

No granito estudado o teor encontrado foi de 4,5 ppm, 

no basalto 58 ppm e no traquito 10 ppm. 

Nos solos derivados do perfil alcalino as concentra

ções são da mosma ordem de grandeza quo n roolnvmâe. No perfil 

granítico o seu teor varia de três a cinco vezes a concentração 

na rocha-mãe, enquanto que no perfil basáltico a variação é bem 



menor. 

No perfil granitico está correlacionado inversamente 

com a fração argila + silte (r = -0,900). 

4.4.8. vanádio 

0 V também é encontrado na maioria das rochas da cros 

ta da terra em concentrações variáveis. Provavelmente está pre 

sente nas rochas ígneas sob a forma do íon V . Existem evidên 

cias da substituição do Fe x pelo V embora este último possua 
o o 

um maior raio ionico (0,74 A contra 0,64 A). 

Rochas básicas como o basalto contém em média 250 ppm 

ao passo que rochas mais ácidas como o granito possuem 40 ppm 

(Rosier e Lange, 1977), enquanto que o teor médio na crosta si

tua-se em 95 ppm (Wedepohl, 1971). 

Nos solos, o seu conteúdo é próximo aquele das rochas 

sobre as quais eles se formaram, e algumas vezes, até maior. Pa 

ra solos tropicais foram encontrados até 400 ppm (Aubertc Pinta, 

1977). 

O teor encontrado para o granito analisado foi de 6,5 

ppm, para o basalto 288 ppm e para o traquito 17 ppm. 

Os solos alcalinos estudados mostraram-se aproximada

mente duas vezes mais concentrados que a rocha-mãe. Os de ori

gem granítica cerca de dez vezes, enquanto que os basalticos es 

tão no mesmo nível de concentração. 

No perfil granitico o teor de V está correlacionado 
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com a fração a r g i l a + s i l t e (r = 0 , 9 2 0 ) , -

4 . 4 . 9 . Zinco 

A maioria das rochas da crosta da terra também con

tém Zn em pequenas concentrações. As maiores concentrações são 

encontradas em basaltos 105 ppm em média, sendo que os qranitos 

apresentam 60 ppm (Rosier e Langc, 1975). ' 

0 conteúdo de Zn nos solos varia largamente, de sim

ples traços até 900 ppm. A média situa-se entre 50 - 100 ppm 

(Aubert e Pinta, 1977). Estas variações são devidas basicamen

te âs rochas das quais os solos se derivaram. 

Fatores biogenéticos tem certa Influência na distri

buição de Zn entre os diferentes horizontes. De uma maneira ge 

ral, o Zn acumula-se nos horizontes superiores, por causa da ma 

teria orgânica, podendo também se apresentar relacionado ao te

or de argilas. 

Para o granito estudado foi encontrado uma concentra

ção de 75 ppm e ao longo do perfil os valores não se distancia

ram muito deste, 0 mesmo ocorreu no basalto 124 ppm e no tra-

quito 103 ppm. 

Para as amostras auxiliares superficiais do pergil gra 

nítico, o teor de Zn total isoargila está correlacionado com a 

matéria orgânica (r = 0,622). O Zn extraível está acumulado nos 

horizontes A. em relação ao perfil como um todo. Existe uma 

correlação entre o An extraível e a matéria orgânica (r perfil + 

auxiliares = 0,844) na região grnnít ira. 



Nas amostras da região basáltica ocorre também corre

lação entre o Zn extraível e a matéria otqânica (r perfil + au-

xiliares = 0,880). Já o teor total nas amostras do horizonte A 

mostraram uma correlação negativa (r = -0,665) em comparação con 

o tecr de matéria orgânica nessa região. 

No perfil alcalino os teores de Zn total variaram mui 
< 

to pouco. 

4.4.10. A dinâmica dos elementos-traço 

Para os elementos-traço, os coeficientes de variação 

dos seus teores nas amostras superficiais (Tab. 20) mostram as 

seguintes seqüências de mobilidade: na região granítica,Ni > Cu 

> La > Co > Zn > Ba > V > Li e na região basáltica, Ni > Co > Cu 

> Ba > Zn > Li > V > La. A diferença siqnificativa nestas se

qüências deve-se ao La, bem mais móvel na região qranítica. Tal 

fato pode ser explicado pela associação entre o La e o K (r = 

0,709), visto ser o K móvel, e ainda pela possibilidade de for

mação de complexos solúveis. 

Em relação às concentrações dos olemont o.s-truço nos; 

solos, quando comparadas àquelas das rochas-mãe (Tabs. 17, 18 e 

19), pode-se concluir, de acordo com Kromberg et alii (1979)que 

o Cu e o Ni estão enriquecidos (3-10 vezes) enquanto que, o V 

está fortemente enriquecido (> 10 vezes) na região qranítica.Pa 

ra a região alcalina apenas o Cu mostrou-se fortemente enrique

cido. Todos os outros elementos estudados estão em concentra

ções estáveis (0,3 - 3 vezes), o que igualmente ocorre na re

gião basáltica, 



Com relação à abundância na crosta, nenhum elemento 

está enriquecido nas três regiões. O Cu, Ni, Co e Ba estão em

pobrecidos (0,1 - 0,3 vezes) nas regiões granítica e alcalina , 

enquanto que, o Mo encontra-se fortemente diminuido (< 0,01 ve 

zes) na região basáltica. Todos os outros elementos estudados 

apresentaram-se em teores estáveis. 

A ausência, de enriquecimento em elementos-traço é 

mais uma prova do elevado estágio de intemperismo dessas rochas. 

4.5. Outras Determinações 

4.5.1. Carbono, Nitrogênio e Fósforo 

Os resultados obtidos nas determinações de C, N e P 

nos solos estudados encontram-se nas Tabs. 21, 22 e 23. 

Pode-se observar que as amostras superficiais dos per 

fis basáltico e alcalino contém maior quantidade de C orgânico 

que as do perfil granítico. Com relação a profundidade n quedn 

6 marcante nos porfis granítico c basáltico. No alcalino as di_ 

ferenças não são grandes visto que os horizontes são superfici

ais (A1 e A 3). 

Com relação ao N total, praticamente ocorre o mesmo 

que o C nos três perfis. 

A quantidade de P assimilável é maior nos horizontes 

A dos perfis basáltico e alcalino que nas do perfil granítico. 



4.5.2. Concentração Hidrogenionica 

Os solos dos perfis granítico e alcalino possuem 

res de pH relativamente baixos (4,0 - 4,6) enquanto quo no 

sáltico eles situam-se entre 4,6 - 5,9. 

Os resultados desta determinação encontram-se 

Tabs. 21, 22 e 23. 



CAPITULO V - CONCLUSÕES 

Os solos das três micro-regióes estudadas encontram-

-se num estágio bem avançado de intemperismo. Pelos resultados 

analíticos concluiu-se que a alteração das rochas-mãe se deu 

por processo de hidrólise (monossialitização) onde parte da si

lica foi eliminada em conseqüência da elevada pluviosidade e 

condições adequadas de drenagem, levando à pedogênese da cauli-

nita. As bases foram quase que totalmente eliminadas, ficando 

o resíduo enriquecido em alumínio e, às vezes, em ferro. Houve 

uma acumulação de quartzo nos horizontes superiores, devido a 

processos físicos como a translocaçâo vertical de argilas. 

A relação molar CaO + Na2o + K̂ o/Al-O., + Cao + Na2o + 

K~0, que reflete a alteração dos feldspatos, diminui acentuada-

mente a partir da rocha até os horizontes B. Já a razão molar 

Si02 + CaO + Na,0 + K20/A1203 t Si02 + CaO + Na20 + KJD tende 

a aumentar dos horizontes B para os A, indicando a retenção su

perficial de quartzo. 

A seqüência de mobilidade encontrada para as bases, 

nas regiões granlticas e basálticas, é praticamente a mesma. A 

diferença é que o MgO se apresentou muito mais móvel na graniti 

ca. Também a relativamente pequena mobilidade do potássio mos

tra a resistência, do feldspato potássico à alteração. 

As concentrações relativamente baixa» úou olomenlos-

traço nos solos também sugerem um alto grau de alteração, 

A ordem de mobilidade das bases e dos traços, suqoro, 
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tomando-se como referência a composição mineralógica média das 

rochas, que na região granítica a alteração iniciou-se pelo pia 

gioclásio, passando pelo feldspato potássico chegando ã biotita. 

Na região basaltica o plagioclasio deve ter intemperizado antes 

do piroxinio. 

A composição dos materiais-mãe não diferem muito das 

médias gerais. Apenas o basalto apresentou maior teor em Si 

e menor em Ti e Mg, enquanto que o traquito possui maior concen 

tração em Al. 

Com relação aos traços, o granito apresentou teores 

baixos de Co, Cu, Ba e V; o basalto mostrou concentração eleva

da de La e no traquito os teores de Cu e de Da são bem baixos , 

quando comparados às médias gerais. Já considerando as concen

trações ponderadas dos horizontes A e B dos solos, esses apre

sentam teores mais elevados de V e Cu (basáltico) e menores de 

Ba (três regiões) e Ni (alcalino) em comparação âs médias ge

rais. 

Km relação às rochas, de conformidade com o critério 

de Kromberg et alii (1979), os solos graniticos apresentaram-se 

enriquecidos em Cu, Ni e V; os de origem basaltica em Cu e Mo e 

o alcalino em Cu. Jã comparando-se com a abundância na crosta 

terrestre, os solos m.ostra,ra.m-se enriquecidos em La e Mo (grani 

tico) e em Cu e V (basáltico). 

Tanto no perfil basáltico como no granítico, as con

centrações dos elementos Al e Fe tendem a aumentar com a profun 

didade. No perfil granítico Si e Ca diminuem inicialmente e de 

pois estabilizam-se, enquanto quo, no basáltico tcnrlr-m n dimi • 



minuir juntamente com o Ti e o Mn. Em todos os perfis, os teo

res dos elementos-traço oscilaram muito com a profundidade, em

bora, no granitico Cu, Co, Mo e Zn e no basáltico Mo, Li, V e 

Ni mostrassem concentrações maiores nos horizontes B. 

Algumas correlações significativas foram constatadas. 

Tanto na região granítica como na basáltica as correlações nega 

tivas entre SiO- e A1203 ao longo do perfil indicam uma altera

ção hidrolítica parcial (monossialitização). A acumulação de 

Ba na fração silte é um indicativo da sua presença no feldspa-

to potássico. Isto foi comprovado, no perfil granítico, pela 

correlação entre os teores de K_0 e de Ba, normalizados em rela 

ção â rocha. Também, a correlação entre La e K nesse nerfi.1, 

mostra a possível substituição desse elemento no feldspato. A 

correlação entre Co e a fração argila é indicativa da acumulação 

desse elemento durante os processos pedogeoquímicos. 

A distribuição de Zn extraível (perfis granítico e ba 

sáltico) e de Mo mostrou-se influenciada fortemente pelo conteú 

do de matéria orgânica. Também, nos horizontes B do perfil gra 

nítico, a distribuição de Mo é governada pela presença de Al e 

Fe. A correlação negativa entre Ni e a fração silte + argila , 

comprova a facilidade de liberação desse elemento pelos mine

rais que o hospedam. 

Não foi estabelecida nenhuma, correlação direta entre 

as concentrações nos solos e nas rochas-mãe, possivelmente por 

causa do alto grau de intemperismo. 

Em relação aos conteúdos extraiveir; e aos adequados 



para o cultivo de plantas, pode-se concluir que nas regiões gra 

nltica e alcalina, o Al è excessivo, provavelmente por causa 

do pH mais ácido dos solos. 0 Ca, o Mg, o K e o Zn encontram-

-se em concentrações acima da faixa ideal, na região basãltica. 

Nas regiões granitica e alcalina o Cu é deficiente e o Zn exces 

sivo. No entanto, a maioria dos elementos estudados encontram-

-se em níveis apropriados. , 



TABELA I - Resumo do procedimento anoftico utilizado no delermínacob dos oonstituinles principais. 

Elemento 

TI 

Mn 

Al 

PI 

Ca 

MO 

Na 

K 

1 

Abquato da sal. 
principal (ml) 

20 

15 

15 

2,5 

2,5 

15 

3 

3 

Outros reogentes adicionados 

lm)KC12%+l>5ml^F 0,1 M 

2£mlBa2 + lOOOOppm 

2£mlBa 2 + lOOOOppm 

2,5ml Ba 10000 ppm 

2£mlBa2 + lOOOOppm 

2£ml Ba + IOOO0 ppm 

2,5ml Ca"1" 10000 ppm 

2,5ml Co* 10000 ppm 

Volume total da dkJçco (ml) 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 



TABELA 2 — ConcJçôes experimentais usadas na determinação dos componentes principais por 
absorção e emissão atômicas. 

Elemento 

Fe 

Al 

Ca 

Mg 

Mn 

Ti 

Na 

K 

Comprimento 
deonokKnm) 

248,3 

309,3 

422,7 

285,3 

279,6 

364,3 

589,0 

766,5 

Chama 

Ar- C 2 H 2 (ox.) 

N20 - Cg H2 (red) 

N 2 0 - C2 H2 (red) 

Ar - C2 H2 (ox.)" 

A r ~ ^2 ^2 ^ w ^ 

N 2 0 - C 2 H 2 (red) 

Ar - C 2 H 2 (ox.) 

Ar - C 2 H 2 (ox.) 

Fenda(um) 

50 

too 

25 

100 

50 

50 
* 

50 

100 

Faixa anaUtea 
(ppm) 

1 - 6 

20 -120 

0 ,2- 1,2 

1 - 4 

2 - 8 

2 - 8 

2 - 8 

2 - 8 

* queimador na posição vertical 



Volores me'dios encontrados e raoomendodos para análise das amostras padrób: 

Soil-5(1 AAE) e BCR-I(USGS).(%). 

So i l -

ENCONTRADO 

5 

RECOMENDADO 

BCR -

ENCONTRADO 

- 1 

RECOMENDADO 

TABELA 3 -

COMPONENTE 

SiOg 

NOgO 

K 2 0 

Ca O 

MgO 

Mno 

T10 2 

T**fa! 

57,27 

7,45 

15,20 

4,35 

2,76 

3,67 

1,74 

0,11 

0,19 

92,74 

6,36 

15,50 

2,59 

2 ,24 

0,11 

55,25 

13,90 

12,79 

3 ,30 

1,85 

7,34 

3,28 

0,18 

97,89 

54,50 

13,40 

13,61 

3 ,27 

1,70 

6,92 

3 ,46 

0,18 

97,04 



TABELA 4 — Valores encontrados para análst do Sdl-5(IAAE) usando o método de 

Kim et a), modificado (ppm). 

ELEMENTO 

Ba 

Cu 

Ni 

CO 

Zn 

Li 

VALOR MÉDIO 
ENCONTRADO 

393 

57,5 

13,9 

19,3 

425 

61,4 

VALOR TABELADO 

562 ± 53 

77,1 ± 4,7 

13* 

14,8 ± 0,76 

368 +. 8,2 

5 2 , 1 * 

* valores não certificados. 



TABELA 5 — Condições experimentais usados para a detorrinapSo de Cu, M, Co, Zn e Li por 

absorção e emissão atômicos. 

EIWTMtfTtD 

Cu 

Ni 

Co 

Zn 

LI 

Compranento 
cteondo(nm) 

324,7 

232,0 

240,7 

214,2 

670,8 

Dtoposirlvo d* 
ofonrizoçdo 

uwiimeiimju 

6tofioferiidco 

<l>frOtWIIIÍLO 

chamo Ar-CgHg 

chama Ar-Cg Ho 

Itmpsfotura dt 
afcmlzuçoo(̂ C) 

2000 

2400 

2.200 

Findo(^m) 

500 

200 

200 

100 

75 

Fluxo gosoto 
(l/mín) 

N 2 * 7 

Ng-8 

Ng «0,45 

Ng =Q 

Faixa Analítica 
(Ppm) 

0,05-0,3 

0,05-0,3 

0,05-0,3 

0,2-2 

0,2-2 



TABELA 6 — Faixo de desvio padrão reiotivo paro os determinoçòes dos etemeri 

Elemento 

Ba 

Co 

Cu 

La 
Li 

Mo 
Ni 

V 

1 * 

Fona do Desvio (%) 

0,2 - 23 

1,6 - 36 

1,3 - 20 

0,1 — 34 
0,9 - 2,2 

18,2 
2 , 0 - 2 2 

0.3 - 14 

0,7 - 2,3 

Técnico usada 

Emissão atômica com plasma 

Absorção atômica com forno 

Absorção atômico com forno 

Emissão atomioo com plasma 

Emissão atômico com chama 

Emissão atômica com chamo 

Absorção atômico com forno 

Emissão atômico com plasmo 

Absorção atômica com chama 

* desvio padrão relativo médio 

•troço. 



TABELA 7 — Condições experimentais para a delerminacâb doe teores trocoveie dos etementoo 

traço. 

ELEMENTO 

Ca 

MO 

Cu 

Zn 

K 

P 

COMPRIMENTO DE 
ONDA (nm) 

422 ,7 

285 ,0 

324,7 

213,9* 

766,5 

885,0 

FENOA 

500 

500 

2 0 0 

200 

500 

1.000 

CHAMA 
Ar - C2H2 

NORMAL 

NORMAL 

OXIDANTE 

üwenwnte oxidants 

NORMAL 

FAIXA ANALÍTICA 
(ppm) 

2 — 8 

0,2 — 0,8 

0,2 — 0,8 

0,5 — 2 

0 , 8 - 4 

1 — 5 

• lâmpada de deuterio foi usada para correção de fundo. 



TABELA 8 — Resultados obtidos no determinação dos componentes principais no perfil granitico (%). 

Amostra 

A| 

A 3 

B| 

B 2 , 

B22 

B 2 3 

B3/C 

C| 

C 2 

Camatt. 

Grarrito 

Si Og 

8 0 3 4 

75,40 

75,80 

68,12 

68^4 

6*82 

69,14 

71,95 

6 9 £ 2 

76,46 

7 3 3 6 

A , 2 ° 3 

13,46 

17,79 

17,40 

24,02 

24g02 

23,62 

24,26 

20,78 

21,41 

12,01 

12,89 

F t 2 0 3 

4,31 

5,22 

5,08 

6,43 

6,40 

6,88 

5,08 

5,29 

6,93 

2,92 

2,40 

T i 0 2 

0 3 9 

0,70 

0,78 

0,45 

0,42 

0,49 

0,38 

0,42 

0,70 

0,22 

0,22 

K 2 0 

0,62 

0 3 3 

0,56 

0,52 

0,45 

0,62 

0,31 

0,74 

0,54 

5,73 

5,65 

Na2 0 

0,16 

0,14 

0,14 

0,19 

0,25 

0,32 

0,33 

0,53 

0,25 

2,44 

4,31 

MnO 

0,03 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,02 

0,06 

MgO 

0,18 

0,15 

0,15 

0,20 

0,17 

0,19 

0,13 

0,21 

0,23 

— 

-

CaO 

0,11 

0,04 

0,06 

(V>5 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,08 

0,21 

0,92 



TABELA 8 — Resultados obtidos na determinação dos componentes principais no perfil granifico(%). 
ConSnuQCQO 

Amostra 

A| - A u x , 

A , . - A w 2 

A , - A w 3 

A l ~ A u * 4 

A , - A w 5 

A, - A * a 6 

A , - A c a 7 

A , - A t a 8 

S i 0 2 

80,67 

83,25 

81,57 

81,09 

82,63 

79JSZ 

79,71 

76,35 

*»2°3 

13,68 

'1,42 

12,79 

13,48 

12,30 

14,70 

14,75 

17,22 

F « 2 0 3 

4,36 

3,72 

4,17 

4,07 

3,69 

4,32 

4,24 

4,79 

T i 0 2 

0,42 

0,37 

0,42 

0,40 

0,44 

0,40 

0,40 

0,37 

K 2 0 

0,57 

0,78 

0,66 

0,63 

0,63 

0,50 

0,63 

0,88 

N 0 2 0 

0,09 

0,23 

0,19 

0,14 

0,14 

0 0 7 

— 

0,11 

MnO 

0,03 

0,04 

0,03 

0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

0,02 

MgO 

0,01 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,01 

0,05 

0,08 

CaO 

0,17 

0,18 

0,15 

0,14 

0,11 

0,15 

0,19 

0,19 
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TABELA 10 — Resultados obtidos na ctatanrinacâo dos oanponwtes principais no perfil akxino (%). 

s 
Amostra 

A n 

! A12 
1 

Tnxjulto 

A„- Aux, 

! A , r A i « 2 

A M - A W 3 

1 

SÍO2 

62^2 

62,46 

58,96 

63,99 

64,53 

64,44 

A l 2 0 3 

30,86 

31,50 

21,26 

30,31 

29,60 

29,92 

F e 2 0 3 

3,79 

3,79 

2,43 

3,86 

3,79 

3,79 

T10 2 

0,16 

0,20 

0,27 

0,24 

0,24 

0,24 

K 2 0 

1,23 

1,18 

7,15 

1,03 

1,17 

0,94 

Na2 0 

0,41 

0,37 

8,37 

0,21 

0,28 

0,28 

MnO 

0,10 

0,11 

0,15 

0,09 

0,10 

0,09 

MgO 

0,26 

0,22 

— 

0,18 

0,19 

0,19 

CaO 

0,27 

0,18 

1,39 

0,10 

0,11 

0,12 



TABELA 11 — Resultados obtidos na delerrnjrapão do conteúdo extraráel e trocdvei de alguns elementos 

principais e elementos-tropo no perfil granitico(ppm). 

Amostra 

A« 

A 3 

B| 

B2I 

B22 

B 23 

h/c 
C| 

C 2 

Al 

99 

333 

333 

414 

405 

315 

243 

243 

216 

Co 

461 

120 

80 

100 

120 

120 

100 

100 

6 0 

Mg 

195 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

K 

2 0 3 

27 

20 

2 0 

20 

20 

20 

23 

15 

Cu 

0,39 

0,36 

0,36 

0,57 

0,83 

0,76 

0,73 

0,67 * 

0,45 

Zn 

3,1 

»,2 

l.« 

1,1 

1,3 

0,9 

1,1 

l.l 

1,1 



TABELA II — RBsUWados obtidos no attarrrirapoo do conteúdo exiraivel e trocovel de alguns elementos 

principais e elementos - traço no perfil granitico(ppm). Continuação. 

Amostra 

A, -Aux, 

A| - A u x 2 

A, - A w 3 

A| - Aux4 

A, - Aux5 

A, - A u x 6 

A| - AuXj 

A, - A U K 8 

Al 

27 

54 

45 

153 

135 

81 

27 

135 

GO 

721 

701 

621 

320 

461 

661 

801 

441 

Mg 

207 

170 

170 

97 

97 

146 

219 

134 

K 

2 6 2 

164 

2 7 0 

133 

110 

149 

184 

82 

Cu 

0,39 

0,36 

0 ^ 0 

0,27 

0,21 

0,68 

0 . » 

0,39 

Zn 

5,36 

8,34 

3,67 

2,84 

2,55 

3,66 

3,OS 

3,40 



TOBELA 12 — Resultados obtidos no detornámâo do conteúdo extratal e trocável de olguns elementos 

principais e elementos-traço no perfl basoJticolppm). 

Amostro 

A l 

B 2 I 

B22 

Cr 

A| - AuX| 

A| - Auxg 

A, - Aux3 

A| - Aux4 

Al 

— 

— 

89,9 

36,0 

CO 

2 4 0 5 

1162 

481 

601 

2164 

2 2 0 4 

2 9 0 6 

2 8 0 6 

Mg 

255 

2 4 3 

122 

122 

280 

255 

316 

280 

K 

1 8 4 

51 

43 

24 

164 

176 

184 

332 

Cu 

3,79 

7,88 

6,36 

6,96 

3,15 

3,18 

1,71 

2^6 

Zn 

6,82 

0,98 

1,26 

1,38 

5,91 

5,40 

14,18 

7,24 



TABELA 13 — Resultados obtidos na deterninocàb do conteúdo extraweJ e trocavel de alguns elementos 

principais e etementos-traço no perfil alcalino(ppm). 

Amostra 

A l . 

A I2 

A H - A U X , 

A,, - A u x 2 

A „ - A U * 3 

Al 

378 

378 

351 

360 

351 

Ca 

2 2 0 

140 

2 6 0 

742 

701 

M3 

49 

37 

73 

73 

73 

K 

N O 

78 

125 

137 

1 0 6 

Cu 

0,65 

0,33 

0,71 

0,54 

0,42. 

Zn 

2,34 

1,95 

3,00 

2,81 

2,34 



TABELA 14 — Coeficientes de voríopSo doe teores dos elementos principQis nos amostras eupex 

ficiais dos regiões granitica e basaltica. 

Grorihco 

S 0 2 

2,67 

1,52 

A l 2 0 3 

13,0 

4,62 

R 9 2 0 3 

8,55 

2,62 

K20 

18,0 

24,4 

Na20 

40,5 

43,8 

MgO 

75,6 

12,5 

CaO 

17,4 

20,0 



TABELA 15 — Coeficientes de correJopõo entre os teores dos eiementos principais e o conteúdo 

de argila para os solos superficiais das regiões granítica e basatHca. 

Grant ico 

S iOg 

* 
-0£67 

-0y0375 

A , 2 ° 3 

0,945 

0353 

* 2 ° 3 

0,863 

-0,140 

K 2 0 

0,527 

-0,614 

N a 2 0 

-0,374 

-0,224 

MgO 

0,812* 

-0,102 

Ca 0 

0,534 

0,658 
a 

* esMistiamw»le significante ao nível de 0,05 



TABELA 16 — Teor médk> enoontrodo nas amostras dos horizontes A( e a faixa ideai para 

uso agrícola ( p p m ) . 

Elemento 

Al 

Ca 

Mg 

K 

Cu 

Zn 

Faixa ideai4 

1 3 - 4 5 

601-1002 

W6-I82 

78-156 

1,5-20 

0,5-1 

RBgjàb GraniticoO) 

84 ± 49 

576 ± 161 

159 db 45 

173 ± 6 4 

0,36 ±0,15 

4,02 ± 1,8 

Região Basoüco(5) 

2497 ± 3 2 4 

277 ± 2 5 

208±70 

2,84 ±0,81 

7,91 ± 3,6 

Região Ateaina ( 4 ) * * 

360 ± 13 

486 ±: 274 

67 ± 12 

120 ± 14 

0,58 ± 0,13 

2,62 ± 0,34 

* fonte: Critérios para interpretação de Análises de Solo 
ICASA - Campinos - SP 

* » n*de amostras que compõe a média. 



TABELA 1 7 — Resultados obtidos no detenninoçõo dos elementos- Troco no perfil gnontòco(ppm). 

Amostra 

A . 

A 3 

B| 

B 2 . 

822 

B23 

B3AÍ 

C| 

°2 
Com. off. 

QnanHo 

Zn 

68 

68 

62 

66 

79 

77 

75 

58 

51 

117 

75 

Ü 

14 

15 

16 

17 

20 

18 

14 

20 

18 

14 

13 

Co 

2,5 

2,9 

3,2 

3,7 

4,6 

3,8 

2,8 

2,7 

2,5 

»,9 

1,4 

Cu 

II 

8,2 

4,7 

5,1 

16 

9,1 

4,6 

6,0 

6,8 

1,3 

1,1 

NI 

20 

19,4 

14,4 

14,4 

16,5 

14 

24,7 

12,6 

12,7 

7,1 

4,5 

MO 

3,9 

4,0 

3,2 

4,9 

4,5 

5,0 

4,7 

4,1 

3,1 

2,5 

2,7 

Ba 

108 

100 

97 

9 6 

107 

139 

78 

177 

131 

243 

238 

l_o 

7 2 

9 4 

92 

100 

130 

162 

NI 

262 

163 

27 

79 

V 

55 

68 

69 

72 

84 

82 

46 

69 

98 

II 

6,5 



17VBELA 17 — RBSuilodos obtidos no daterminopoo dos otcmorrtos- Tropo no perffl gronrfico(ppm). 

Amostro 

A, - A m , 

A , - A « 2 

A , - A « 3 

A, - A W 4 

A, - A W 5 

A, - A u » € 

A , - A « 7 

A| -AW»g 

Zn 

70 

65 

54 

61 

50 

53 

51 

84 

LI 

13 

12 

13 

15 

14 

13 

14 

15 

Co 

2,6 

2,6 

3,9 

3,8 

2,8 

2,4 

2,1 

3,2 

Cu 

11,9 

9,6 

7,2 

7,8 

7,9 

14,6 

9,0 

14,1 

Ni 

10,7 

12,9 

13,9 

9,5 

7,1 

9,6 

7,2 

16,6 

MO 

3,2 

3,0 

3,0 

3,0 

2,5 

2,4 

2,8 

3,1 

BO 

114 

101 

104 

100 

107 

92 

I I I 

145 

La 

3 4 

52 

52 

55 

48 

51 

66 

98 

V 

57 

53 

65 

67 

6 4 

6 4 

73 

77 



lABELA 18 — Resultados obtidos no etetwnárK^(toeÉefTMn1os-Tfoçor»perfO bosortkx>(ppm). 

Amostra 

Al 

B2I 

°22 

Cr 

Cam.cn. 

Bosono 

A| >AuX| 

A,-Aux 2 

Aj-Auxj 

A, - Aux* 

Zn 

140 

140 

117 

122 

128 

124 

97 

114 

105 

113 

Li 

21 

24 

2 4 

22 

12 

12 

20 

19 

17 

18 

Co 

16 

18 

13 

9 4 

23 

27 

15 

18 

II 

15 

Cu 

134 

152 

188 

2 9 0 

451 

57 

135 

167 

158 

207 

Ni 

76 

67 

102 

78 

63 

58 

65 

40 

67 

60 

MO 

<0,06 

1,6 

1,2 

<0,06 

<0,06 

3,5 

<0,0€ 

<0,06 

<0,06 

<0,06 

Bo 

248 

137 

146 

218 

144 

291 

237 

226 

253 

294 

LO 

75 

8 0 

74 

83 

125 

76 

74 

74 

69 

76 

V 

373 

423 

407 

421 

675 

288 

384 

350 

348 

373 

http://Cam.cn


TABELA 19 Resultados obtidos no dota IIÍKUJÕU dos otomontos- tropo no perfil atooino(ppm). 

Amostra 

A|. 

A | 2 

TranuMo 

A^-Aim, 

A„-Au«2 

A„-AW3 

Zn 

121 

139 

103 

100 

98 

IOO 

Li 

4 9 

43 

20 

47 

48 

4 8 

CO 

5,0 

6.8 

3,4 

6,2 

5,5 

5,8 

Cu 

7,4 

1.6 

0,24 

8,6 

8,2 

7,5 

NI 

10 

9.9 

10 

9,0 

9,6 

M 

Mo 

0,8 

0,9 

0,9 

1,0 

0,7 

V 

Ba 

9 0 

6 7 

28 

85 

96 

91 

LO 

35 

4 0 

48 

3 3 

37 

35 

V 

42 

40 

17 

49 

48 

47 



Tabela 2 0 — Coeficientes de voriocào dos teores dos etementos - troco nas regiões granitico e basottico. 

ITpjoo grurritioa 

RBçpdo baaattica 

2n 

19,2 

7,39 

Li 

7,78 

6,98 

Co 

22,3 

19,5 

Cu 

28,4 

18,0 

Ni 

30,4 

21,3 

Ba 

14,6 

11,8 

La 

27,6 

4,06 

V 

11,9 

4,85 



TABELA 21 — Resultados obtidos no detamàxEob de carbono, riftoqénb, fósforo e pH no perfil qronitico. 

Amostra 

A l 

A3 

B| 

B2| 

B22 

B23 

H/C 

C| 

C2 

PH 

4,6 

4,0 

V 

4,1 

4,3 

4,2 

4,1 

4,0 

4,2 

M.O.* 

3,62 

1.19 

0,78 

0,79 

0,50 

0,26 

0,27 

0,09 

OftT 

CO. 

2,10 

0,69 

0,45 

0,46 

0,29 

0,15 

0,16 

0,05 

0,04 

C/N 

12 

8 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

N 

0,18 

0,09 

0,09 

0,09 

0,12 

0,08 

0,08 

0,03 

OflZ 

P 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

' 
* M.O. = mataria orgânica (%); C. O. = carbono orgânico (%); N = nitrogênio total (%) e 

P s fósforo aMknilávei (ppm). 



TABELA 21 — Resultados obtidos no detwiiinxjxk) de corbono, nitrogênio, fósforo e pH no perfl gronittoo. 
Continuação. 

Amostra 

A| - Aux, 

A| - A u x 2 

A, - A u x 3 

Aj -Aux^ 

A, - A u x 5 

A, - A u x 6 

A| - Aux7 

A, - Aux8 

PH 

5,0 

4 ,5 

4 ,8 

4,4 

4,5 

4,6 

5,0 

4,6 

M.O. * 

4 ,62 

4 ,69 

3,72 

3,76 

3,45 

4,34 

?,40 

2,55 

C O . 

2,68 

2,72 

2,16 

2,18 

2,00 

2,52 

1,97 

1,48 

C/N 

13 

12 

10 

12 

I I 

12 

12 

10 

N 

0 ,20 

0,23 

0,21 

0,18 

0,18 

0,21 

0,17 

0,14 

P 

10 

10 

6 

10 

7 

7 

7 

4 

M.O. = malária orgânico (%); CO. = carbono orgônico(%); N = nitrogênio total (%) • 

P s fcáforo owimilával (ppm). 



TABELA 2 2 — Resultados obtidos na determinoçáo de carbono, Ntrogerio, fósforo e pH no perfil basaWco. 

Amostra 

A| 

B 2 I 

B 2 2 

Cr 

A| - Aux, 

A| - Aux2 

A, - A u x 3 

A| - Aux4 

PH 

5,9 

5,7 

4,6 

5,2 

5,6 

5,7 

5,8 

6,1 

M.O.* 

5,17 

2,02 

1,21 

0,38 

5,83 

5.62 

7,43 

6,43 

C O . 

3 ,00 

1,17 

0,70 

0,22 

3,38 

3,26 

4,31 

3,73 

C / N 

8 

9 

4 

4 

8 

8 

9 

8 

N 

0,37 

0,13 

0,20 

0,06 

0,41 

0,38 

0,47 

0,42 

P 

10 

— 

— 

2 

7 

6 

8 

1 1 

* MO. = matéria orgânico (7o); C. O. = carbono orgânico (%) •, N « mtroginto total (7o) e 

Psfòtforo OMlmlldvel(ppm). 



TABELA 2 3 — Resultados obtidos na deterrninapão de carbono, nitrogênio, fósforo e pH no perfil atoalino. 

Amostra 

AH 

A | 2 

A„ - AuX| 

A|| - Aux2 

A„ - Aux3 

PH 

4,4 

4,5 

4,4 

4,4 

4,5 

M.O.* 

5,07 

4,17 

5,15 

5,24 

4,7i 

CO. 

2,94 

2,42 

2,99 

3,04 

2,73 

C/N 

13 

13 

14 

14 

12 

N 

0,22 

0,18 

0,22 

0,22 

0,22 

P 

3 

2 

4 

4 

5 

* M. O. = materia orgânica (%); C. O. = carbono orgânico (%); N = nitrogênio total (%) o 

P = fósforo assknllàv*! (ppm) 
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FIGUríA 3 — Distribuição das frações areia, silts s argila no porfíl bosoltico. 
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FIGURA 7 - DIFRATOGRAMA DE RAIO X 00 HORIZONTE A 3 DO PERFIL GRANITICO. CAULINITA (24,9e 12,3) E MISTURA OE ARGILO-

MINERAIS NÃO CRISTALIZADOS (10 - 5). 



J 1 , í^N)|f^rVvv/ 

f 

£-" i i i < i i i i i i - i — i — i — i — i — i — r - i ' .'• ' 

FIGURA 8 - DIFRAT06RAMA DE RAO X DO HORIZONTE 83, DO PERFIL GRANITICO. CAUUNITA 
(24,9 e 12,3) E QUARTZO (26 ,3e 21). 
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FIGURA 9 - DFRATOGRAMA DE RAIO X DO HORIZONTE Bo, DO PERFIL GRANITICO. SOMENTE AMORFOS. 
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FIGURA 10 - DIFRATOGRAMA DE RAIO X 0 0 HORIZONTE C, DO PERFIL GRANITICO. BAIXO TEOR OE CAULINITA. 
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FIGURA 12 — Distribuição dos teores dos componentes principais em função 

da profundidade para o perfil basafico. Continuação. 
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FIGURA 15 — Distribuição dos elementos-Tropo em relação o profundidade para o 
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FIGURA 15 — Distribuição dos elemento» - Traço em relação a profundidade para 

o perfil basoltiço. Continuação. 
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